
µÒÃÒ§ÊÍ¹à»Ố à·ÍÁ วิชาคณิตศาสตร ์

คอรส์ เวลาเรียน จาํนวนคาบ ชั�วโมง 

ม. 1 เสาร ์13.30 – 16.00 น. 13 26 

ม. 2 อาทติย ์13.30 – 16.00 น. 13 26 

ม. 3 อาทติย ์9.30 – 12.00 น. 13 26 
 

ม. 1 เริ�มเรียนวันที� 6 พ.ย. 2564 

ม. 2, 3 เริ�มเรียนวันที� 7 พ.ย. 2564 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 เรียนออนไลน ์ผ่านเว็บ  ได้ตลอด 24 ชั�วโมง ที�บ้าน 

♥ ม.4 : ความสัมพันธ,์ Expo Log, ความน่าจะเป็น, เรขาคณิต  #เมทริกซ ์

♥ ม.5 : จาํนวนเชิงซ้อน, ลาํดับ อนุกรม, ความน่าจะเป็น #ตรีโกณ เวกเตอร ์

   àÃÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹ì  เรียนที�ไหนก็ได้ โดย พี�เหลิม  
คอรส์ออนไลน ์เรยีนที�ไหนก็ได ้เรียนเวลาใดก็ได ้เลือกบทที�เรียนได ้

ติดตาม คอรส์ออนไลนไ์ดท้าง www.chokchaitutor.com 

  Facebook : chokchaitutor 

  Youtube : chokchaitutor 

หากสงสยัเรื�องที�เรียน สอบถามไดท้าง facebook 

 www.facebook.com/chokchaitutor 

ตารางสอน โชคชัยติวเตอร ์ปิดเทอม/เปิดเทอม 2 ปี 2564 
 รบัสอนพิเศษระดบัชั�นประถม – มธัยม สอบถามรายละเอียด 

โทรศพัท ์082-786-7363 หรอื www.chokchaitutor.com 

 โปรโมชั�นที� 1     สมัครก่อน  22 ต.ค. 64  

ลดทันท ี200 บาท ต่อวชิา 

 

  โปรโมชั�นที� 2 สมัครมาก ลดมาก  

สมคัร 2 คอรส์ ลดทนัท ี200 บาท 

   สมคัร 3 คอรส์ ลดทนัท ี1000 บาท  

จาํนวนวิชา ค่าเรียนรวมทั�งหมด ราคาโปรโมชั�น 

1 วิชา 2000 1800 บาท 

2 วิชา 3600 3400 บาท 

3 วิชา 4600 4400 บาท 

  *¤èÒàÃÕÂ¹ÃÇÁ¤èÒË¹Ñ§Ê×Í áÅÐàÍ¡ÊÒÃàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ** 
 ÇÔªÒ·Õèà»Ố ÊÍ¹ 
 »Ố à·ÍÁ : à¤ÁÕ, ¿ÔÊÔ¡Êì 

à»Ố à·ÍÁ : ¤³Ôµ, à¤ÁÕ, ¿ÔÊÔ¡Êì 
 ÇÔªÒ  คณิต, เคมี, ฟิสิกส ์ ÊÍ¹â´Â    พี�เหลิม (วิศวะ จุฬาฯ) 

 

 

 

เริ�มรบัสมคัรวนัที�  

20 ก.ย. 2564 



àÃÕÂ¹´éÇÂ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì   วิชา คณิต ม. 6, เคมี, ฟิสิกส ์
เนื�อหาที�เรียน 

คณิตศาสตร ์  ม. 6 เทอม 2 == > สถิติ, การแจกแจงความนา่จะเป็น  

ขอ้สอบ PAT วดั IQ  

ฟิสิกส ์   กลศาสตร ์1 == > บทนาํ, การเคลื�อนที�แนวตรง, กฎของนิวตนั 

กลศาสตร ์2 == > งานและพลงังาน, สมดลุกล, โมเมนตมั,  

การเคลื�อนที�แบบต่างๆ 

สมบัติสสาร == > ความรอ้น, ของแข็ง , ของเหลว, แก๊ส 

คลื�น == > คลื�น, เสียง, แสง 

ไฟฟ้า == >ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, แม่เหล็ก,ไฟฟ้ากระแสสลบั 

ฟิสิกสอ์ะตอม == > แบบจาํลองอะตอม, ฟิสิกสน์ิวเคลียร,์ คลื�น

แม่เหล็กไฟฟ้า 

เคมี   ม. 4 เทอม 1 == > โครงสรา้งอะตอม, ตารางธาต,ุ พนัธะเคม ี 

ม. 4 เทอม 2 == > ปรมิาณสารสมัพนัธ ์1 + 2  

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 

 ม. 5 (แบบ 1) == > แก๊ส , อตัราการเกิดปฎิกิรยิาเคมี   

สมดลุเคมี  

 ม. 5 (แบบ 2) == > กรด เบส, ไฟฟ้าเคมี 

ม. 6  == >เคมีอินทรีย,์สารชีวโมเลกลุ, พอลิเมอร ์
**เนื�อหาอาจจะมีการปรับเปลี�ยน ขอความกรุณาติดต่อสอบถาม 082-786-7363 

เนื�องจากสถานการณ ์COVID-19 

หอ้งคอมพิวเตอร ์จะยงัไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในเทอมนี � 

ทกุๆ คอรส์ในหอ้งคอมพิวเตอร ์

นอ้งๆ สามารถเรียนออนไลน ์ไดท้ี�บา้นตลอด 24 ชั�วโมง 

ไดท้าง www.chokchaitutor2.com  

♥ หากมีขอ้สงสยัต่างๆ นอ้งสามารถสอบถามไดท้าง ♥ 

   Facebook : chokchaitutor 

 

รูปแบบการเรียนในปี 2564 
♣ ม.ต้น (ม.1, 2, 3) เรียนได ้3 รูปแบบ ตามความสะดวกของนอ้งๆ ���� 

1.) เรียนที�หอ้งเรียน ตามเวลาที�กาํหนด (กรุณาใสห่นา้กากอนามยั/ผา้ ทกุครั�ง) 

2.) เรียนที�บา้น ผ่านโปรแกรม zoom (ซูม) ไดพ้รอ้มๆ กบัหอ้งเรียน 

3.) เรียนยอ้นหลงั การเรียนการสอนในหอ้งเรียน จะมีการบนัทกึไว ้ 

ใหน้อ้งๆ สามารถเรียนซํ�า (หากขาดเรียน หรือจดไม่ทนั หรือตอ้งการทบทวน) 

เรียนผ่านระบบ ออนไลน ์ไดต้ลอด 24 ชั�วโมง (เทปเก็บไว ้ถงึช่วงนอ้งๆ สอบเสรจ็) 

 

♠ ม.ปลาย (ม.4, 5, 6) เรียนผ่านเวบ็ ออนไลน ์สอบถามได ้หากสงสยั ���� 

1.) เรียนที�ไหนก็ได ้เรียนไดต้ลอด 24 ชั�วโมง จนถึงวนัสอบวนัสดุทา้ย 

2.) ทบทวนซํ�ากี�รอบ ก็ได ้ไม่จาํกดัเวลา 

3.) หากมีขอ้สงสยั สามารถสอบถามไดต้ลอด หมดปัญหาเรื�องเรียนไม่เขา้ใจ 

 


