µÒÃÒ§ÊÍ¹à»Ô´à·ÍÁ วิชาคณิตศาสตร์
คอร์ส
ม. 1
ม. 2
ม. 3

เวลาเรียน
เสาร์ 13.30 – 16.00 น.
อาทิตย์ 13.30 – 16.00 น.
อาทิตย์ 9.30 – 12.00 น.

จํานวนคาบ
14
14
14

ชัวโมง
28
28
28

เริมเรียนวันที 15, 16 พ.ค. 2564
ม. 4 ม. 5 ม. 6 เรียนออนไลน์ ผ่านเว็บ ได้ตลอด 24 ชัวโมง ทีบ้าน

ตารางสอน โชคชัยติวเตอร์ ปิ ดเทอม/เปิ ดเทอม 1 ปี 2564
รับสอนพิเศษระดับชันประถม – มัธยม สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 082-786-7363 หรือ www.chokchaitutor.com
โปรโมชันที 1
สมัครก่อน 1 พ.ค. 64
ลดทันที 200 บาท ต่อวิชา

♥ ม.4 : เซต, ตรรกศาสตร์, จํานวนจริง

สมัครมาก ลดมาก
สมัคร 2 คอร์ส ลดทันที 200 บาท

♥ ม. : เมทริกซ์, ตรีโกณมิติ, เวกเตอร์, เลขยกกําลัง #ความสัมพันธ์

สมัคร 3 คอร์ส ลดทันที 1000 บาท

**คอร์ส ม. 6 เทอม 1 รวมกับเทอม 2 เรียน online **

ค่าคอร์สรวม 2 เทอม 3200 บาท สมัครช่วงโปรโมชัน เหลือ 3000 บาท
สอบถาม โทรศัพท์ 082-786-7363 หรือ www.chokchaitutor.com

àÃÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹ì เรียนทีไหนก็ได้ โดย พีเหลิม
คอร์สออนไลน์ เรียนทีไหนก็ได้ เรียนเวลาใดก็ได้ เลือกบททีเรียนได้
Facebook : chokchaitutor
Youtube : chokchaitutor
หากสงสัยเรืองทีเรียน สอบถามได้ทาง facebook
www.facebook.com/chokchaitutor

โปรโมชันที 2

จํานวนวิชา ค่าเรียนรวมทังหมด
1 วิชา
2000
2 วิชา
3600
3 วิชา
4600

ÇÔªÒ·Õàè »Ô´ÊÍ¹
»Ô´à·ÍÁ : à¤ÁÕ, ¿ÔÊ¡Ô Êì
à»Ô´à·ÍÁ : ¤³Ôµ, à¤ÁÕ, ¿ÔÊ¡Ô Êì
ÇÔªÒ คณิต, เคมี, ฟิ สิกส์ ÊÍ¹â´Â
สอบถาม โทรศัพท์ 082-786-7363

ราคาโปรโมชัน
1800 บาท
3400 บาท
4400 บาท
เริมรับสมัครวันที
1 มี.ค. 2564

พีเหลิม (วิศวะ จุฬาฯ)

àÃÕÂ¹´éÇÂ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì วิชา คณิต ม. 6, เคมี , ฟิ สิกส์

เนือหาทีเรียน
ฟิ สิกส์ กลศาสตร์ 1 == > บทนํา, การเคลือนทีแนวตรง, กฎของนิวตัน
กลศาสตร์ 2 == > งานและพลังงาน, สมดุลกล, โมเมนตัม,
การเคลือนทีแบบต่างๆ
สมบัติสสาร == > ความร้อน, ของแข็ง , ของเหลว, แก๊ส
คลืน == > คลืน, เสียง, แสง
ไฟฟ้ า == >ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, แม่เหล็ก,ไฟฟ้ากระแสสลับ
ฟิ สิกส์อะตอม == > แบบจําลองอะตอม, ฟิ สิกส์นิวเคลียร์, คลืน
แม่เหล็กไฟฟ้า
เคมี ม. 4 เทอม 1 == > โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี
ม. 4 เทอม 2 == > ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 + 2
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
ม. 5 (แบบ 1) == > แก๊ส, อัตราการเกิดปฎิกิรยิ าเคมี
สมดุลเคมี
ม. 5 (แบบ 2) == > กรด เบส, ไฟฟ้าเคมี
ม. 6 == >เคมีอินทรีย,์ เชือเพลิง, สารชีวโมเลกุล
**เนือหาอาจจะมีการปรับเปลียน ขอความกรุ ณาติดต่อสอบถาม 082-786-7363
**หากต้องการเปลียนบทเรียน กรุณาแจ้งก่อนเปิ ดคอร์ส (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
หลังจากเปิ ดคอร์สแล้วสามารถเปลียนบทได้ แต่ตอ้ งเสียค่าหนังสือเพิมเติม

เนืองจากสถานการณ์ COVID-19
ห้องคอมพิวเตอร์ จะยังไม่มีการเปิ ดการเรียนการสอนในเทอมนี
ทุกๆ คอร์สในห้องคอมพิวเตอร์
น้องๆ สามารถเรียนออนไลน์ ได้ทบ้ี านตลอด 24 ชัวโมง
ได้ทาง www.chokchaitutor2.com
♥ หากมีขอ้ สงสัยต่างๆ น้องสามารถสอบถามได้ทาง ♥
Facebook : chokchaitutor

รูปแบบการเรียนในปี 2564
♣ ม.ต้น (ม.1, 2, 3) เรียนได้ 3 รูปแบบ ตามความสะดวกของน้องๆ
1.) เรียนทีห้องเรียน ตามเวลาทีกําหนด (กรุณาใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ทุกครัง)
2.) เรียนทีบ้าน ผ่านโปรแกรม zoom (ซูม) ได้พร้อมๆ กับห้องเรียน
3.) เรียนย้อนหลัง การเรียนการสอนในห้องเรียน จะมีการบันทึกไว้
ให้นอ้ งๆ สามารถเรียนซํา (หากขาดเรียน หรือจดไม่ทนั หรือต้องการทบทวน)
เรียนผ่านระบบ ออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชัวโมง (เทปเก็บไว้ ถึงช่วงน้องๆ สอบเสร็จ)

♠ ม.ปลาย (ม.4, 5, 6) เรียนผ่านเว็บ ออนไลน์ สอบถามได้ หากสงสัย
1.) เรียนทีไหนก็ได้ เรียนได้ตลอด 24 ชัวโมง จนถึงวันสอบวันสุดท้าย
2.) ทบทวนซํากีรอบ ก็ได้ ไม่จาํ กัดเวลา
3.) หากมีขอ้ สงสัย สามารถสอบถามได้ตลอด หมดปั ญหาเรืองเรียนไม่เข้าใจ

