
 ฟสิกส อ.พี่ตีตี้         ชวะ อ.สมาน       เคมี อ.พี่ตุย    คณิตศาสตร อ.พี่นกณัฐ

โรงเรียนบานคำนวณวิทย

พรอมดวยคอรสสด จัดกลุมยอยติวพิเศษ 

วิชาชีวะ-ฟสิกส-เคมี-คณิต-ภาษาอังกฤษ
อัพเดทเนื้อหาเขมขน เจาะลึก ฝกเทคนิคใหพรอม
เพื่อการเรียนปูทาง เตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยในอนาคต
สอนสด ทุกรอบ โดย อาจารยผูทรงคุณวุฒิ
และติวเตอรสุดฮอต ของบานคำนวณวิทย

เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 24 ก.ย. 63 เปนตนไป
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คอรสฟสิกส ม.4 – ม.5
เนนการเรียนเนื้อหาและโจทยติวเขมตามแนวทาง อิงตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ฝกทำขอสอบวัดผลกอนสอบกลางภาคและปลายภาค เสริมพิเศษดวยการฝกโจทยแนวสอบเขามหาวิทยาลัยที่นาสนใจ

 1. การวิเคราะหมิติของปริมาณตางๆ 6. ของไหล
  และสเกลของปริมาณตางๆ เทียบกัน 7. คลื่น
 2. สมดุลการเลื่อนที่และการหมุน 8. เสียงและการไดยิน
 3. กฎการเคลื่อนที่และโมเมนตัม 9. แสงและการมองเห็น
 4. งานและพลังงาน 10. ประจุไฟฟา ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ
 5. การสั่น 11. ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียร

สรุปเนื้อหา ม.ปลาย  ทบทวนความรู ฝกทำโจทยเขมขน เพื่อเตรียมพรอมสอบเขามหาวิทยาลัย

 1 ใน 7 ผูมีคะแนนสูงสุดในการสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรม มีนาคม 2555
 ผานการสอบคัดเลือกรับตรงเขาคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการ CPIRD 
 อันดับที่ 11 ของประเทศ (เหรียญทองแดง) ในการแขงขันดาราศาสตรโอลิมปก
 ระดับชาติ ระดับ ม.ปลาย (ป 2552)
 เกียรติคุณประกาศในการแขงขันดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ป 2550)
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา รุน 72, 
 มัธยมศึกษาตอนตน ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
 ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 คะแนนสอบอันดับที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร
 ในการสอบเขาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 และเปนรุนพี่ติวรุนนองเขา 
 สอวน.ดาราศาสตรและฟสิกส 
 โครงการความสามารถพิเศษทางดานวิชาการ
 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ป 2551-ปจจุบัน)
 นักเรียนโควตาความสามารถพิเศษทางดานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 ผานการคัดเลือกเขา สอวน. ฟสิกส ศูนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ป 2550, ป 2552)
 เปนรุนพี่ติวนองในการเตรียมตัวสอบวิชาฟสิกส ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พี่ตีตี้ (ศิรวิทย คุววัฒนานนท)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคเคร่ืองกล
สาขายานยนต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ประสบการณในการสอน
มากกวา 10 ป

ฟสิกส ม.ปลาย เรียนสดกับ อ.พี่ตีตี้ (อ.ศิรวิทย คุววัฒนานนท)



ชีววิทยา ม.ปลาย เรียนสดกับ รศ.ดร.สมาน

3

รายละเอียดเนื้อหาในคอรสเรียนชีวะ
ชีวะ ม.4 เทอม 1 การศึกษาชีววิทยา, เซลลและการลำเลียงสารระดับเซลล, ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ชีวะ ม.4 เทอม 2 เคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, การยอยอาหาร, การหายใจภายนอกเซลล,การลำเลียงสาร
 ในสัตวและคน, การขับถาย, สมดุลรางกาย

ชีวะ ม.5 เทอม 1  ระบบนิเวศ, โครงสรางพืช, การลำเลียงสารในพืช, เมทาบอลิซึมและเอนไซม,
 การตอบสนองของพืช

ชีวะ ม.5 เทอม 2  วัฎจักรเซลลและการแบงเซลล, การสืบพันธุของพืช, การสืบพันธุของสัตวและคน, 
 การเจริญเติบโตของสัตวและคน

รศ.ดร.สมาน แกวไวยุทธ กศ.บ.เกียรตินิยม (ชีววิทยา), วท.ม(สัตววิทยา), วท.ด (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
ปรมาจารยผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณและชื่อเสียงในการถายทอดความรูวิชาชีววิทยา
ที่ใครๆ ตางรูจัก และยอมรับในความรู ความสามารถของทาน

 ผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 อาจารยพิเศษโรงเรียนจิตรลดา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา, โรงเรียนเซนตคาเบรียล ฯลฯ
 วิทยากรบรรยายวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการแบรนด ซัมเมอร แคมป
  รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 วิทยากรบรรยายวิชาสามัญ สาขาชีววิทยา โครงการติวเขมของ Nation
 วิทยากรบรรยายโครงการทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัย กับสหพัฒน
 ผูทรงคุณวุฒิสาขาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 กรรมการการแขงขันชีววิทยาโอลิมปก สอวน. 2547-2558



เคมี ม.ปลาย เรียนสดกับ อ.พี่ตุย (อ.ปภณ  ถนอมเกียรติ)
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รายละเอียดเนื้อหาในคอรสเรียนเคมี
เคมี ม.4 เทอม 1 โครงสรางอะตอม, สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ, 
 ปริมาณสารสัมพันธ 1 (โมลและปริมาณตอโมล)

เคมี ม.4 เทอม 2 พันธะเคมี, แกส ของเหลว ของแข็ง

เคมี ม.5 เทอม 1  ปริมาณสารสัมพันธ 2, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

เคมี ม.5 เทอม 2  เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล, เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑ

อ.พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ)
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2548)
 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555)

ติวเตอรเคมี เพชรแทแหงวงการเคมีตัวจริง
รุนพี่อดีตเด็กเหรียญนักเรียนโอลิมปก ที่จะมาทำใหวิชาเคมีเปนเรื่องที่เขาใจไดงายขึ้น
ผูสรางคุณภาพงานวิชาการ ที่สงเสริมความรู ความเขาใจ และความสำเร็จอยางแทจริง
ใหกับนักเรียนหลายตอหลายรุน ดวยความรู ความสามารถ และประสบการณที่ฝงลึกอยูใน DNA



เสริมความรูวิชาคณิตศาสตร เรียน+รู+ฝก+ทำ+นำไปใชไดจริง
สำหรับการเรียนคณิตศาสตร ม.ปลาย เพื่อวางฐานความรู เพิ่มเกรดในโรงเรียน
และตอยอดเพื่อเตรียมความพรอมสอบเขามหาวิทยาลัย สอบตรงแพทย-วิศวะ ฯลฯ

รายละเอียดเนื้อหาคณิตศาสตร ม.ปลาย 
 คณิต ม.4 เทอม 1 เซต, ตรรกศาสตร, ระบบจำนวนจริง, เมทริกซ

 คณิต ม.4 เทอม 2  ความสัมพันธฟงกชัน, เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน, ภาคตัดกรวย

 คณิต ม.5 เทอม 1  เลขยกกำลัง, ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลลอการิทึม,
  อัตราสวนตรีโกณมิติ, ฟงกชันตรีโกณมิติ, เวกเตอรสามมิติ

 คณิต ม.5 เทอม 2  ลำดับอนุกรม แคลคูลัสเบื้องตน กำหนดการเชิงเสน

 คณิต ม.6 เทอม 1 + เทอม 2  จำนวนเชิงซอน, ความนาจะเปน, สถิติ

คณิตศาสตร ม.ปลาย เรียนสดกับ อ.พี่นก (อ.ณัฐศักดิ์  สวัสดีศรีโรจน)

อ.พี่นก ติวเตอรคณิต ขวัญใจเด็ก ม.ตน ที่มีความมุงมั่น และตั้งใจในการท่ีอยากจะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตรใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น เพื่อฟนฝา ตอสู ชิงชัยในความสำเร็จในสนามสอบ
 และยังเปนผูที่อยูเบื้องหลังความสำเร็จใหกับเด็ก ๆ ม.ปลาย ที่มีความตั้งใจ มุงมั่น และความมุมานะ
ในการเรียนคณิตในชวงของ ม.ปลาย ใหประสบความสำเร็จ และบรรลุเปาหมายในการสอบเขามหาวิทยาลัย
ในคณะท่ีทุกคนไดเลือกไว

  ปดเทอม ปดเทอม ปดเทอม เปดเทอม 1 ปดเทอม เปดเทอม 2
  มี.ค. มี.ค.-เม.ย. เม.ย.-พ.ค. พ.ค. – ก.ย. ต.ค.-พ.ย. ธ.ค. – มี.ค.

 ม.4   คณิต ม.4 เทอม 1 ลุยโจทย คณิต ม.4 เทอม 2 ลุยโจทย
     คณิต ม.4 เทอม 1  คณิต ม.4 เทอม 2

 ม.5  คณิต ม.5 เทอม 1  ลุยโจทย  คณิต ม.5 เทอม 2     คณิต ม.5 เทอม 1

  คณิต ม.6   สอบแพทย+วิศวะ สอบแพทย+วิศวะ สอบแพทย+วิศวะ
 ม.6 เทอม 1 + เทอม 2   Series 1 Series 2  Series 3
       (ทำโจทย+จับเวลา)
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ม.4 ชวงปดเทอม

คอรสเรียนสอนสด ฟสิกส - เคมี - ชีวะ - คณิต - อังกฤษ
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 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงปดเทอม ผูสอน คาลงทะเบียน

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 08.00-10.00 BKN28166 ชีวะ ม.4 เทอม 2 รศ.ดร.สมาน 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 10.10-12.10 BKN28167 เคมี ม.4 เทอม 2 อ.ตุย 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 10.10-12.10 BKN28171 ฟสิกส ม.4 เทอม 2  อ.ตีตี้ 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 13.00-15.00 BKN28168 ฟสิกส ม.4 เทอม 2 อ.ตีตี้ 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 15.10-18.10 จัดกลุม คณิต ม.4 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 15.10-17.10  จัดกลุม ชีวะ ม.4 เทอม 2 อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร    (หลักสูตรเตรียมฯ)

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 15.10-17.10 จัดกลุม ฟสิกส ม.4 เทอม 2 อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงปดเทอม ผูสอน คาลงทะเบียน

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 08.00-10.00 BKN28166 ชีวะ ม.4 เทอม 2 รศ.ดร.สมาน 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 10.10-12.10 BKN28167 เคมี ม.4 เทอม 2 อ.ตุย 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 10.10-12.10 BKN28171 ฟสิกส ม.4 เทอม 2  อ.ตีตี้ 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 13.00-15.00 BKN28168 ฟสิกส ม.4 เทอม 2 อ.ตีตี้ 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 15.10-18.10 จัดกลุม คณิต ม.4 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 15.10-17.10  จัดกลุม ชีวะ ม.4 เทอม 2 อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร    (หลักสูตรเตรียมฯ)

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 15.10-17.10 จัดกลุม ฟสิกส ม.4 เทอม 2 อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงปดเทอม ผูสอน คาลงทะเบียน

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 08.00-10.00 BKN28166 ชีวะ ม.4 เทอม 2 รศ.ดร.สมาน 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 10.10-12.10 BKN28167 เคมี ม.4 เทอม 2 อ.ตุย 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 10.10-12.10 BKN28171 ฟสิกส ม.4 เทอม 2  อ.ตีตี้ 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 13.00-15.00 BKN28168 ฟสิกส ม.4 เทอม 2 อ.ตีตี้ 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 15.10-18.10 จัดกลุม คณิต ม.4 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 15.10-17.10  จัดกลุม ชีวะ ม.4 เทอม 2 อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร    (หลักสูตรเตรียมฯ)

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 15.10-17.10 จัดกลุม ฟสิกส ม.4 เทอม 2 อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

ม.4 ชวงเปดเทอม 2
 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงเปดเทอม 2 ผูสอน คาลงทะเบียน

 วันเสาร  เริ่ม 5 ธ.ค. 63 13.00-15.00 จัดกลุม อังกฤษ ม.4 เทอม 2  อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 วันเสาร  เริ่ม 5 ธ.ค. 63 13.00-15.00 BKN28169 ชีวะ ม.4 เทอม 2 รศ.ดร.สมาน 6000

 วันเสาร  เริ่ม 5 ธ.ค. 63 16.15-19.15 จัดกลุม ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 10.10-12.10 จัดกลุม เคมี ม.4 เทอม 2 อ.พี่โอหม สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 13.00-15.00 จัดกลุม ชีวะ ม.4 เทอม 2 พี่หมอเชน สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 15.10-18.10 จัดกลุม Gifted Math High 2 อ.พี่ยอด สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 15.00-17.00 จัดกลุม อังกฤษ ม.4 เทอม 2 อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 17.00-20.00 จัดกลุม ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันจันทร  เริ่ม 7 ธ.ค. 63 17.00-19.00 BKN28170 ฟสิกส ม.4 เทอม 2  อ.ตีตี้ 6000

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงเปดเทอม 2 ผูสอน คาลงทะเบียน

 วันเสาร  เริ่ม 5 ธ.ค. 63 13.00-15.00 จัดกลุม อังกฤษ ม.4 เทอม 2  อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 วันเสาร  เริ่ม 5 ธ.ค. 63 13.00-15.00 BKN28169 ชีวะ ม.4 เทอม 2 รศ.ดร.สมาน 6000

 วันเสาร  เริ่ม 5 ธ.ค. 63 16.15-19.15 จัดกลุม ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 10.10-12.10 จัดกลุม เคมี ม.4 เทอม 2 อ.พี่โอหม สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 13.00-15.00 จัดกลุม ชีวะ ม.4 เทอม 2 พี่หมอเชน สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 15.10-18.10 จัดกลุม Gifted Math High 2 อ.พี่ยอด สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 15.00-17.00 จัดกลุม อังกฤษ ม.4 เทอม 2 อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 17.00-20.00 จัดกลุม ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันจันทร  เริ่ม 7 ธ.ค. 63 17.00-19.00 BKN28170 ฟสิกส ม.4 เทอม 2  อ.ตีตี้ 6000

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงเปดเทอม 2 ผูสอน คาลงทะเบียน

 วันเสาร  เริ่ม 5 ธ.ค. 63 13.00-15.00 จัดกลุม อังกฤษ ม.4 เทอม 2  อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 วันเสาร  เริ่ม 5 ธ.ค. 63 13.00-15.00 BKN28169 ชีวะ ม.4 เทอม 2 รศ.ดร.สมาน 6000

 วันเสาร  เริ่ม 5 ธ.ค. 63 16.15-19.15 จัดกลุม ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 10.10-12.10 จัดกลุม เคมี ม.4 เทอม 2 อ.พี่โอหม สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 13.00-15.00 จัดกลุม ชีวะ ม.4 เทอม 2 พี่หมอเชน สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 15.10-18.10 จัดกลุม Gifted Math High 2 อ.พี่ยอด สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 15.00-17.00 จัดกลุม อังกฤษ ม.4 เทอม 2 อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย  เริ่ม 6 ธ.ค. 63 17.00-20.00 จัดกลุม ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันจันทร  เริ่ม 7 ธ.ค. 63 17.00-19.00 BKN28170 ฟสิกส ม.4 เทอม 2  อ.ตีตี้ 6000

เปดรับสมัครแลวตั้งแตวันนี้เปนตนไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-251-7241

หรือทางไลน @bknmattayom
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สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียน คอรสจัดกลุมเรียนสด
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเรียนไดที่

คุณแพร 02-251-7241 และ คุณกษิรา 088-919-6654

ม.5 ชวงปดเทอม
 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงปดเทอม ผูสอน คาลงทะเบียน

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 13.00-15.00 จัดกกลุม อังกฤษ ม.5 เทอม 2  อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 13.00-15.00 จัดกกลุม ชีวะ ม.5 เทอม 2   อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 13.00-15.00 BKN28159 เคมี ม.5 เทอม 2 อ.ตุย 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 15.10-17.10 BKN28151 ฟสิกส ม.5 เทอม 2  อ.ตีตี้ 6000

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงปดเทอม ผูสอน คาลงทะเบียน

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 13.00-15.00 จัดกกลุม อังกฤษ ม.5 เทอม 2  อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 13.00-15.00 จัดกกลุม ชีวะ ม.5 เทอม 2   อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 13.00-15.00 BKN28159 เคมี ม.5 เทอม 2 อ.ตุย 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 15.10-17.10 BKN28151 ฟสิกส ม.5 เทอม 2  อ.ตีตี้ 6000

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงปดเทอม ผูสอน คาลงทะเบียน

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 13.00-15.00 จัดกกลุม อังกฤษ ม.5 เทอม 2  อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 ทุกวัน (หยุดศุกรและเสาร) 1 - 19 พ.ย. 63 13.00-15.00 จัดกกลุม ชีวะ ม.5 เทอม 2   อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 13.00-15.00 BKN28159 เคมี ม.5 เทอม 2 อ.ตุย 6000

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 18 พ.ย. 63 15.10-17.10 BKN28151 ฟสิกส ม.5 เทอม 2  อ.ตีตี้ 6000

ม.5 ชวงเปดเทอม 2
 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงเปดเทอม 2 ผูสอน คาลงทะเบียน

 วันเสาร เริ่ม 5 ธ.ค. 63 13.00-16.00 จัดกลุม คณิต ม.5 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันเสาร เริ่ม 5 ธ.ค. 63 16.10-18.10 จัดกลุม อังกฤษ ม.5 เทอม 2  อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงเปดเทอม 2 ผูสอน คาลงทะเบียน

 วันเสาร เริ่ม 5 ธ.ค. 63 13.00-16.00 จัดกลุม คณิต ม.5 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันเสาร เริ่ม 5 ธ.ค. 63 16.10-18.10 จัดกลุม อังกฤษ ม.5 เทอม 2  อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงเปดเทอม 2 ผูสอน คาลงทะเบียน

 วันเสาร เริ่ม 5 ธ.ค. 63 13.00-16.00 จัดกลุม คณิต ม.5 เทอม 2 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันเสาร เริ่ม 5 ธ.ค. 63 16.10-18.10 จัดกลุม อังกฤษ ม.5 เทอม 2  อ.ผูทรงคุณวุฒ ิ สอบถามคุณแพร

ม.6 ชวงปดเทอม
 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงปดเทอม ผูสอน คาลงทะเบียน

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 25 พ.ย. 63 13.00-15.00 จัดกลุม คณิตสอบแพทย+วิศวะ  อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร    Series 2

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงปดเทอม ผูสอน คาลงทะเบียน

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 25 พ.ย. 63 13.00-15.00 จัดกลุม คณิตสอบแพทย+วิศวะ  อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร    Series 2

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงปดเทอม ผูสอน คาลงทะเบียน

 ทุกวัน (หยุดศุกรและอาทิตย) 29 ต.ค. - 25 พ.ย. 63 13.00-15.00 จัดกลุม คณิตสอบแพทย+วิศวะ  อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร    Series 2

ม.6 ชวงเปดเทอม 2
 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงเปดเทอม 2 ผูสอน คาลงทะเบียน

 วันอาทิตย เริ่ม 6 ธ.ค. 63 13.00-16.00 จัดกลุม คณิตสอบแพทย+วิศวะ Series 3 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย เริ่ม 6 ธ.ค. 63 16.30-18.30 จัดกลุม ตะลุยชีวะ 1500 ขอ รศ.ดร.สมาน สอบถามคุณแพร     เพื่อสอบแพทย

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงเปดเทอม 2 ผูสอน คาลงทะเบียน

 วันอาทิตย เริ่ม 6 ธ.ค. 63 13.00-16.00 จัดกลุม คณิตสอบแพทย+วิศวะ Series 3 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย เริ่ม 6 ธ.ค. 63 16.30-18.30 จัดกลุม ตะลุยชีวะ 1500 ขอ รศ.ดร.สมาน สอบถามคุณแพร     เพื่อสอบแพทย

 วันเรียน เวลาเรียน คอรสเรียนสอนสด ชวงเปดเทอม 2 ผูสอน คาลงทะเบียน

 วันอาทิตย เริ่ม 6 ธ.ค. 63 13.00-16.00 จัดกลุม คณิตสอบแพทย+วิศวะ Series 3 อ.นก ณัฐ สอบถามคุณแพร

 วันอาทิตย เริ่ม 6 ธ.ค. 63 16.30-18.30 จัดกลุม ตะลุยชีวะ 1500 ขอ รศ.ดร.สมาน สอบถามคุณแพร     เพื่อสอบแพทย



เคานเตอรประชาสัมพันธ โรงเรียนบานคำนวณวิทย 
ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)
เวลาทำการชวงเปดเทอม  จันทร-ศุกร 11.00-19.00 น., 
 เสาร-อาทิตย 08.00-17.00 น.
เวลาทำการชวงปดเทอม ทุกวัน 08.00-17.00 น.
BKN Call Center : 02-250-7523 FAX 02-255-3844

สถานีรถไฟฟาสยาม

โรงเรียนบานคำนวณวิทย

ดูรายละเอียดโบชัวรระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย เพิ่มเติมไดที่ 
www.baancomnuan.com | www.bkn-center.com

กด           บนแฟนเพจของ ร.ร.บานคำนวณวิทย เพื่อคลิกดูขอมูลขาวสารคอรสเรียนตางๆ
ที่ทำการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา ไดที่ www.facebook.com/BknCenter

สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนไดที่

 1. เพราะคณิต-วิทยที่นี่ เรามีดีที่สอนสด ถามได ตอบได ยิ่งกวาอับดุล

 2. เพราะคณิต-วิทยที่นี่  พี่ๆ สอนดี เขมขน แถมปนความสนุก ไมนาเบื่อ

 3. เพราะคณิต - วิทยที่นี่  เรียนแลวมีความรูติดตัว ติดสมอง ใชไดนานตั้งแต ม.ปลาย ยัน มหาวิทยาลัย

 4. เพราะวิทยที่นี่  เจาะลึก ฝกวิเคราะห แยกแขนง ทั้งฟสิกส, เคมี และชีวะ

 5. เพราะวิทยที่นี่  มีฟสิกสพี่ตีตี้ ติวเตอรซุปตาดาวรุงที่จะมาสรางพลังความรูแบบเต็มที่ แอนด แฮปปที่สุด

 6. เพราะวิทยที่นี่  มีเคมีพี่ตุย เพชรแทแหงวงการวิชาเคมี อดีตเด็กเหรียญนักเรียนเคมีโอลิมปก
   ที่บมเพาะความรูจากประสบการณตางๆ มาถายทอดใหนองๆ เขาใจยิ่งขึ้น

 7. เพราะวิทยที่นี่  มีชีวะ รศ.ดร.สมาน แกวไวยุทธ ปรมาจารยดานชีวะ ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จ
   ของนักเรียนมานากวา 40 ป

 8. เพราะวิทยที่นี่  มีพี่นก ณัฐ ติวเตอรคณิตขวัญใจเด็ก ม.ปลาย ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จ
   ของนอง ๆ หมอ-แพทย-วิศวะ-บัญชี และนิสิตคณะอื่น ๆ มากมายหลายคน

 9. เพราะคณิต - วิทยที่นี่  เรียนกันแบบ “สอนสด” เจาะเนื้อหาเนน ๆ เจาะเนื้อหาลึก ฝกโจทยแบบเขมขน
   สรางความรู ความเขาใจ แบบที่ทุกคนที่ไดเรียนแลวถึงกับตองบอกตอ
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