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ระยะส้ันปดเทอม

           รหัส                   ช่ือคอรส                            ชวงรับสมัคร                     สําหรับ                    กําหนดเรียน

               120               SSS ระยะสั้น ม.3ข้ึน ม.4                             วันนี้ ถึง 15 เม.ย.65                 นักเรียนชาย ม.3 ขึ้นม.4            22 เม.ย. - 4 พ.ค.65

                               (เรียนทุกวัน+พละ+สอบประเมิน)                   (สมัครและชําระคาเรียนไดเลย)            เตรียมสอบ นตท.66

ปรับพื้นฐาน+เรียนลวงหนาม.4 เทอม1

               130             ตุลา65 ติวเขมกอนโคงสุดทาย                   รับสมัครกลางส.ค.65 ถึงเต็ม             นักเรียนชาย ม.4 - ม.6                   ตุลาคม *

                         (เรียนทุกวัน+พละ+สอบประเมิน/จําลองสอบจริง)     (สอบคัดเลือกกอนชําระคาเรียน)           เตรียมสอบ นตท.66                ประมาณ 20+ วัน

*กําหนดการเรียนท่ีมีวันท่ีแนนอน จะแจงใหทราบอีกครั้งเมื่อเปดรับสมัคร

คอรสเรียน 2565-2566 

ระยะยาว

           รหัส                   ช่ือคอรส                            ชวงรับสมัคร                     สําหรับ                    กําหนดเรียน

            150                     คอรสดรอป รุน 8                         รับสมัครตน พ.ค.65 ถึงเต็ม **          นักเรียนชาย ม.4 - ม.6                พ.ย.65 - มี.ค.66 

                        (เรียน+พละ+สอบประเมิน/จําลองสอบจริง)    (ผานการประเมินตุลา65 กอนรับเขาเรียน)     เตรียมสอบ นตท.66            (เรียนเขมประมาณ 5 เดือน)

** คําแนะนําและเงื่อนไขการรับเขาคอรสดรอปรุน8 : 

คําแนะนํา : นร.ท่ีประสงคจะเขาคอรสดรอป ควรปรับพื้นฐานในคอรสเทอม1 มากอน 

เง่ือนไขการรับเขาคอรสดรอปรุน8 : นักเรียนดรอปทุกคนตองผานการเรียนคอรสตุลา65 และผานการประเมินพฤติกรรม/วินัย+พื้นฐานวิชาการตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน

               140                  ติวเขมโคงสุดทาย66                          รับสมัครกลาง ม.ค.66 ถึงเต็ม          นักเรียนชาย ม.4 - ม.6                   แจงอีกครั้ง*

                         (เรียนทุกวัน+พละ+สอบประเมิน/จําลองสอบจริง)     (สอบคัดเลือกกอนชําระคาเรียน)          เตรียมสอบ นตท.66                

เขาคาย : ระยะส้ัน และระยะยาว

ตะลุยโจทยกอนสอบจริง 

ทบทวนเทอม1 + เรียนเทอม2
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เปดเทอม

      รหัส                          ช่ือคอรส                                        ชวงรับสมัคร                 สําหรับ                  กําหนดเรียน

ระดับช้ัน ม.1
(เรียน 5 วิชา คณิตวิทยอังกฤษไทยสังคม + สอบประเมินทุกเดือน)

ระดับช้ัน ม.2
(เรียน 5 วิชา คณิตวิทยอังกฤษไทยสังคม + สอบประเมินทุกเดือน)

ระดับช้ัน ม.3
(เรียน 5 วิชา คณิตวิทยอังกฤษไทยสังคม + สอบประเมินทุกเดือน)

เตรียมฯ ม.4-ม.6 (2 วิชาคํานวณ)
(เรียน 2 วิชา คณิตและฟสิกส + สอบประเมินทุกเดือน)

คอรสเรียน 2565-2566 
เปดเทอม เสารอาทิตย 

เรียน 1 วันเฉพาะวันเสาร

221 เทอม 1 : วันท่ี 11 มิ.ย. ถึง 18 ก.ย.65
เทอม 2 : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ * 

222

223

เทอม 1 : รับสมัครวันน้ีถึง 22 พ.ค.65 
เทอม 2 : รับสมัครชวง ก.ย.- ต.ค.65 

ชายหญิง ม.1-ม.3 

เตรียมฯ ม.4-ม.6 (7วิชา) 
(คณิต/ฟสิกส/เคมี/ชีวะ/อังกฤษ/ไทยสังคม + สอบประเมินทุกเดือน)

เรียน 1 วันเฉพาะวันอาทิตย

314 เทอม 1 : รับสมัครวันน้ีถึง 22 พ.ค.65 
เทอม 2 : รับสมัครชวง ก.ย.- ต.ค.65 

210
ชาย ม.4-ม.6

ชายหญิง ม.1-ม.3 

ชายหญิง ม.1-ม.3 

เทอม 1 : วันท่ี 11 มิ.ย. ถึง 18 ก.ย.65
เทอม 2 : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ * 

เทอม 1 : วันท่ี 11 มิ.ย. ถึง 18 ก.ย.65
เทอม 2 : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ * 

เทอม 1 : วันท่ี 11 มิ.ย. ถึง 18 ก.ย.65
เทอม 2 : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ * 

เทอม 1 : รับสมัครวันน้ีถึง 22 พ.ค.65 
เทอม 2 : รับสมัครชวง ก.ย.- ต.ค.65 

เทอม 1 : รับสมัครวันน้ีถึง 22 พ.ค.65 
เทอม 2 : รับสมัครชวง ก.ย.- ต.ค.65 

เทอม 1 : รับสมัครวันน้ีถึง 22 พ.ค.65 
เทอม 2 : รับสมัครชวง ก.ย.- ต.ค.65 

ชาย ม.4-ม.6
เทอม 1 : วันท่ี 11 มิ.ย. ถึง 18 ก.ย.65
เทอม 2 : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ * 

*กําหนดการเรียนท่ีมีวันท่ีแนนอน จะแจงใหทราบอีกครั้งเมื่อเปดรับสมัคร

เตรียมฯ ม.4-ม.6 เสารอาทิตย (แบบคางคืน)
เสาร 2 วิชา อาทิตย 7 วิชา + อาหารเย็นวันเสาร พละเย็นวันเสาร 

เรียน 2 วัน เสารและอาทิตย

213 เทอม 1 : รับสมัครวันน้ีถึง 22 พ.ค.65 
เทอม 2 : รับสมัครชวง ก.ย.- ต.ค.65 

ชาย ม.4-ม.6
เทอม 1 : วันท่ี 11 มิ.ย. ถึง 18 ก.ย.65
เทอม 2 : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ * 

เตรียมฯ ม.4-ม.6 เสารอาทิตย (แบบไป-กลับ)
เสาร 2 วิชา อาทิตย 7 วิชา 

214 เทอม 1 : รับสมัครวันน้ีถึง 22 พ.ค.65 
เทอม 2 : รับสมัครชวง ก.ย.- ต.ค.65 

ชาย ม.4-ม.6
เทอม 1 : วันท่ี 11 มิ.ย. ถึง 18 ก.ย.65
เทอม 2 : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ * 
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เปดเทอม

เรียนออนไลน เทอม1/65 (เรียนไดทุกวัน)

      รหัส                          ชื่อคอรส                                        ชวงรับสมัคร                 สําหรับ                  กําหนดเรียน

เตรียมฯ ม.4-ม.6และ นสต. (ออนไลน 4 วิชา)
(คณิต ฟสิกส เคมี อังกฤษ + สอบประเมินทุกเดือน)
สอนเน้ือหาเทอม 1 ท่ีใชสอบเขาเตรียมทหาร และวิธีการทําโจทย
โดย คณิตศาสตรฟสิกส อ.ปอง ,ฟสิกส อ.ชาง 
      เคมีครูพ่ีแอน , อังกฤษครูพ่ีวรรณ  
เรียนแบบวิดีโอ อัดใหมทุกสัปดาห ดูซ้ําไดไมจํากัดคร้ัง 
เรียนไดตลอดระยะเวลาคอรส สอบถามขอสงสัยการเรียนในกลุมไลน
มีเอกสารใหดาวนโหลด

คอรสเรียนออนไลน 2565-2566 

315

  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ * 

รับสมัครวันน้ีถึง 22 พ.ค.65 นักเรียน
ม.4-ม.6 

และนสต.นนส.
เพ่ือสอบ นตท.66

สําหรับ ม.4-ม.5-ม.6 และ นสต. เพื่อสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารป 66 
หมายเหตุ : ม.4-6 (ใชวุฒิ ม.4) อายุไมเกิน 18 ปในปท่ีสอบ ,โควตา นสต. อายุไมเกิน 24 ปในปท่ีสอบ โดยนําปท่ีสอบลบปท่ีเกิด 

เรียนออนไลน เทอม2/65 (เรียนไดทุกวัน)

เตรียมฯ ม.4-ม.6และ นสต. (ออนไลน 6 วิชา)
(คณิต ฟสิกส เคมี อังกฤษ ไทยสังคม + สอบประเมินทุกเดือน)
สอนเน้ือหาเทอม 2 ท่ีใชสอบเขาเตรียมทหาร และตะลุยโจทย
โดย คณิตศาสตรฟสิกส อ.ปอง ,ฟสิกส อ.ชาง 
      เคมีครูพ่ีแอน , อังกฤษครูพ่ีวรรณ  
      ภาษาไทยอ.จา , สังคม อ.เอ

316

วันท่ี 11 มิ.ย. ถึง 18 ก.ย.65
    ( ท้ังหมด 15 สัปดาห )

นักเรียน
ม.4-ม.6 

และนสต.นนส.
เพ่ือสอบ นตท.66

รับสมัครชวง ก.ย.- ต.ค.65

ปดเทอม

แจงอีกคร้ัง*

ออนไลนโคงสุดทาย (เรียนไดทุกวัน)

เตรียมฯ ม.4-ม.6และ นสต. (ออนไลนโคงสุดทาย66)
(ตะลุยโจทยกอนสอบจริง)

317 นักเรียน
ม.4-ม.6 

และนสต.นนส.
เพ่ือสอบ นตท.66

รับสมัครกลาง ม.ค.66
 (สมัครและชําระคาเรียนไดเลย)

*กําหนดการเรียนท่ีมีวันท่ีแนนอน จะแจงใหทราบอีกครั้งเมื่อเปดรับสมัคร

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


