
สถานีรถไฟฟาสยาม

พัฒนาความรูตามศักยภาพของผูเรยน
 เนื่องจากในสนามสอบแขงขันตางๆ ไมวาจะเปนแขงขันทางวิชาการ หรือแขงขัน
สอบเขา ม.1 และ ม.4 ในปจจุบันมีอัตราการแขงขันที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนมีบริการ 
วางแผนการเรียนและแนะนำแนวทาง ในการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนใหเปน 
รายบุคคล สำหรับทานผูปกครองท่ีสนใจสามารถติดตอเพื่อทำความเขาใจและวางแผน 
คอรสเรียนอยางเปนขั้นตอน ในวันและเวลาทำการของโรงเรียนบานคำนวณคะ

สอบถามและสมัครเรยนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณวทย ชั้น 3 อาคารสยามกิตต์ิ

สถานที่เรยน ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)

 เวลาทำการชวงเปดเทอม จันทร-ศุกร 11.00-19.30 น., เสาร-อาทิตย 07.30-17.30 น.
 เวลาทำการชวงปดเทอม ทุกวัน 07.30-17.30 น.

โรงเรียนบานคำนวณ

BKN Call Center : 02-251-7241
FAX 02-255-3844

ตามติดขาวสาร พรอมดูภาพบรรยากาศการเรยนของนองๆ มินิคลาส
ไดที่แฟนเพจเฟสบุค
www.facebook.com/bkncenterminiclass
ดูรายละเอียดโบชัวรระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย เพ่ิมเติมไดที่ 
www.baancomnuan.com และ www.bkn-center.com เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 24 ก.ย. 63 เปนตนไป

ศูนยรวมคุณภาพวิชาการความรู
ระดับประถมท่ียิ่งใหญที่สุด

คอรสเรยนสอนสด ป.2-ป.6
ปการศึกษา 2563



 ปจจุบันสนามสอบคณิตศาสตรแขงขันมีหลายรายการและ 
มีการแขงขันท่ีสูง ทำใหนักเรียนตองมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ 
สนามสอบ คอรสแขงขันจะสอนใหนักเรียนเขาใจความรูพื้นฐานทาง 
คณิตศาสตรที่จำเปนเพื่อประยุกตใชในการทำโจทยขอสอบแขงขัน 
นอกจากน้ียังเปนพื้นฐานในการเรียนรูคณิตศาสตรขั้นสูงตอไป

คณิตศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการแขงขัน
ระดับชั้น ป.2 – ป.4 ครูอ่ำ

มีประสบการณการสอนคณิตศาสตรรวม 15 ป

ครูอ่ำ - คุณครูอำนาจ สุรกิตติดำรง
จบปริญญาตรี : คณะบัญชี (สถิติ) เอก สถิติ-คณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จบปริญญาโท : คณะการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

เนนทั้งปูพื้นฐานและเสริมดวยเนื้อหา
เกินระดับชั้นเพิ่มเติม เพ่ือชวยทำคะแนน
ในการสอบ และเตรียมความพรอม
ในการสอบแขงขันทุกสนาม อาทิ 
ASMO, TEDET, ราชภัฎ, สสวท.ป.3

ถายทอดความรูแบบ สอนสด โดย
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หลักสูตรใหม  สอนสด โดย ครูอ่ำ

จบคอรส Fun Math ป.2/2 PLUS นำไปใชสอบ ASMO ป.2, TEDET ป.2, ราชภัฏป.1-2 ได 
จบคอรส Fun Math ป.3/2 PLUS นำไปใชสอบ ASMO ป.3, TEDET ป.3 ได 
จบคอรส Fun Math ป.4/2 PLUS นำไปใชสอบ ASMO ป.4, TEDET ป.4, ราชภัฏป.3-4  และ สสวท.ป.3 ได

แผนผังการเรียน

คอรสพื้นฐานประถมปลาย
คอรสเตรียมสอบเขา ม.1
คอรสแขงขันรายการตางๆ

คอรสแขงขันประถมปลายครูยง

Fun Math ป.2/1 PLUS
Fun Math ป.2/2 PLUS
Fun Math ป.3/1 PLUS
Fun Math ป.3/2 PLUS
Fun Math ป.4/1 PLUS
Fun Math ป.4/2 PLUS

สำหรับนักเรียนเรียนตามระดับชั้น

คอรสตะลุยโจทย สสวท.ป.3
สสวท.ป.3 รอบ 1
สสวท.ป.3 รอบ 2

คอรสแขงขันประถมตนครูยง

Fun Math ป.2/1 PLUS
Fun Math ป.2/2 PLUS
Fun Math ป.3/1 PLUS
Fun Math ป.3/2 PLUS
Fun Math ป.4/1 PLUS
Fun Math ป.4/2 PLUS

สำหรับนักเรียนที่เตรียมลงสนามสอบแขงขันตางๆ

ระดับประถมตน อาทิ ASMO, TEDET, ราชภัฎ, สสวท. ฯลฯ

คณิตสำหรับการแขงขันระดับประถมตน
เนนทั้งเนื้อหาพื้นฐานและเสริมดวยเนื้อหาเกินระดับชั้นเพิ่มเติม

 หลักสูตรคอรสเรียน รูปแบบการเรียน

 Fun Math ป.2/1 PLUS พื้นฐาน ป.2 เทอม 1 + ป.3 ที่เก่ียวของ

 Fun Math ป.2/2 PLUS พื้นฐาน ป.2 เทอม 2 + ป.3 ที่เก่ียวของ

 Fun Math ป.3/1 PLUS พื้นฐาน ป.3 เทอม 1 + ป.4 ที่เก่ียวของ

 Fun Math ป.3/2 PLUS พื้นฐาน ป.3 เทอม 2 + ป.4 ที่เก่ียวของ

 Fun Math ป.4/1 PLUS พื้นฐาน ป.4 เทอม 1 + ป.5-6 บางเร่ืองที่จำเปนสำหรับการสอบแขงขัน

 Fun Math ป.4/2 PLUS พื้นฐาน ป.4 เทอม 2 + ป.5-6 บางเร่ืองที่จำเปนสำหรับการสอบแขงขัน

หลักสูตรคณิตศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการแขงขัน ระดับ ป.2 - ป.4

หมายเหตุ 1. ทุกคอรส มีอธิบายเน้ือหาพื้นฐานโดยละเอียด 4. ทุกคอรส มีเกมส IQ + วิธีคิดเลขที่ควรรู
 2. ทุกคอรส มีเนื้อหาเสริมเกินระดับชั้น 5. ทุกคอรส มีสอบประจำบท เพื่อตรวจสอบความเขาใจ
 3. ทุกคอรส มีสรุปสูตรและเนื้อหาสำคัญ



หลักสูตรใหม  สอนสด โดย ครูอ่ำ
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รายละเอียดหลักสูตร
คอรส Fun Math 2/1 Plus (เนื้อหา ป.2 เทอม 1)
+ เน้ือหาเกินระดับชั้น + เกมสเสริม IQ + วิธีการคิดเลขท่ีควรรู

คอรส Fun Math 2/2 Plus (เนื้อหา ป.2 เทอม 2)
+ เนื้อหาเกินระดับช้ัน + เกมสเสริม IQ + วิธีการคิดเลขท่ีควรรู

บทที่ 1 จำนวนนับไมเกิน 1,000
 1. จำนวนนับไมเกิน 1,000
 2. การอานและการเขียนจำนวนนับ 100 ถึง 1,000
 3. จำนวนคูและจำนวนค่ี
 4. การกระจายหลักเลข
 5. การเปรียบเทียบจำนวน
 6. การเรียงลำดับจำนวน
 7. การนับเพ่ิม การนับลด
 Plus : การนับไมเกิน 100,000

บทที่ 2 การบวกไมเกิน 1,000 
 1. การบวก ที่ไมมีการทด
 2. การบวก ที่มีการทด
 3. การสลับที่ของการบวก
 4. การบวกจำนวนสามจำนวน
 5. โจทยปญหาการบวก
 Plus : การบวกไมเกิน 100,000

บทที่ 3 การลบไมเกิน 1,000
 1. การลบ ที่ไมมีการยืม
 2. การลบ ที่มีการยืม
 3. การหาผลลบ และการตรวจคำตอบ
 4. โจทยปญหาการลบ
 Plus : การลบไมเกิน 100,000

บทที่ 4 เรขาคณิต
1. รูปเรขาคณิต
2. รูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหล่ียม
3. ทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม และทรงกระบอก
4. รูปสี่เหล่ียมมุมฉากกับทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก
5. รูปวงกลมกับทรงกลม
Plus : คุณสมบัติรูปเรขาคณิต
บทที่ 5 การวัดความยาว
1. เครื่องมือวัดและหนวยการวัด
2. การเปรียบเทียบ
3. การบวก ลบ หนวยเหมือนกัน
Plus : 4. ความสัมพันธของหนวย
Plus : 5. การบวก ลบ หนวยตางกัน

บทที่ 6 การชั่งน้ำหนัก
1. เครื่องมือชั่งและหนวยการช่ัง
2. การเปรียบเทียบ
3. การบวก ลบ หนวยเหมือนกัน
Plus : 4. ความสัมพันธของหนวย
Plus : 5. การบวก ลบ หนวยตางกัน

บทที่ 1 การคูณ
 1. รูจักการคูณ
 2. การคูณจำนวนหน่ึงหลักกับหนึ่งหลัก
 3. การคูณของจำนวนหน่ึงหลักกับจำนวนไมเกิน 2 หลัก
 Plus : การคูณหน่ึงหลักกับจำนวนไมเกิน 4 หลัก
 Plus : การคูณของจำนวนสองหลัก
 4. โจทยปญหาและการสรางโจทยปญหาการคูณ
บทที่ 2 การหาร
 1. รูจักการหาร
 2. ความสัมพันธของการคูณและการหาร
 3. การหารท่ีมีตัวหารและผลหาร 1 หลัก
 Plus : การตั้งหารท่ีมีตัวหาร 1 หลัก และ 2 หลัก
 4. การหาตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณแสดงการคูณ
  และการหาร
 5. โจทยปญหาและการสรางโจทยปญหาการหาร
บทที่ 3 เวลา
 1. การบอกเวลาบนหนาปดนาิกา
 2. การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาที
 3. การเปรียบเทียบระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาที
 4. การอานปฏิทิน
 5. โจทยปญหาเก่ียวกับเวลา
 Plus: การแปลงหนวยเวลาและการบวกลบ

บทที่ 4 เงิน
 1. ความหมายของเงิน 4. การแลกเงินและการทอนเงิน
 2. การบอกจำนวนเงิน 5. โจทยปญหาเก่ียวกับเงิน
 3. บาทกับสตางค Plus : การคูณ หาร จำนวนเงิน

บทที่ 5 การตวง
 1. การวัดปริมาตรและความจุ
 2. การวัดปริมาตรและความจุเปนชอนชา ชอนโตะ
  ถวยตวงและลิตร
 3. การเปรียบเทียบปริมาตร + การแปลงหนวย
 4. การบวกลบหนวยเหมือนกัน 
 Plus : การบวกลบหนวยตางกัน
 5. โจทยปญหาเก่ียวกับการตวง
บทที่ 6 การบวก ลบ คูณ หารระคน
 1. ลำดับขั้นตอนการดำเนินการหาคำตอบของโจทย
 2. โจทยปญหาและการสรางโจทยปญหา
บทที่ 7 แผนภูมิรูปภาพ
 1. การอานแผนภูมิรูปภาพ
 2. การใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพเพ่ือหาคำตอบของ
  โจทยปญหา
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คอรส Fun Math 3/1 Plus (เนื้อหา ป.3 เทอม 1)
+ เน้ือหาเกินระดับชั้น + เกมสเสริม IQ + วิธีการคิดเลขท่ีควรรู

คอรส Fun Math 3/2 Plus (เนื้อหา ป.3 เทอม 2)
+ เนื้อหาเกินระดับช้ัน + เกมสเสริม IQ + วิธีการคิดเลขท่ีควรรู

บทที่ 1 จำนวนนับที่ไมเกิน 100,000
 1. จำนวนนับท่ีไมเกิน 100,000 และคาประจำหลัก
 2. การเขียนในรูปกระจาย
 3. การเปรียบเทียบจำนวน
 4. การเรียงลำดับจำนวน
 5. แบบรูปและความสัมพันธ
 6. แบบรูปซ้ำ
 Plus : จำนวนนับที่มากกวา 100,000

บทที่ 2 การบวกลบจำนวนไมเกิน 100,000
 1. ทบทวนการบวก
 2. การบวก 2 จำนวนไมเกิน 100,000
 3. การบวก 3 จำนวนไมเกิน 100,000
 4. ทบทวนการลบ
 5. การลบ 2 จำนวนไมเกิน 100,000
 6. การบวก ลบ ระคน
 7. โจทยปญหา
 Plus : การบวกลบจำนวนท่ีมากกวา 100,000

บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพ
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลและการจำแนกขอมูล
 2. การอานแผนภูมิรูปภาพ
 3. การอานแผนภูมิแทง เปรียบเทียบ
 Plus : ความนาจะเปนเบื้องตน

บทที่ 4 การวัด ชั่ง ตวง
 1. การวัดความยาว และความสัมพันธของหนวย
 2. โจทยปญหาการวัด บวกลบ Plus : คูณหาร
 3. การชั่ง และความสัมพันธของหนวย
 4. โจทยปญหาการช่ัง บวกลบ Plus : คูณหาร
 5. การตวง และความสัมพันธของหนวย
 6. โจทยปญหาการตวง บวกลบ Plus : คูณหาร

บทที่ 5 เวลา
 1. ทบทวนการบอกเวลา
 2. การเขียนบอกเวลาโดยใชจุด
 3. การอานปฏิทิน
 4. การอานและการบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ
 5. ความสัมพันธระหวางหนวยเวลา
 6. โจทยปญหาเก่ียวกับเวลา บวกลบ Plus : คูณหาร

บทที่ 1 การคูณ
 1. ทบทวนการคูณ
 2. การคูณจำนวน 1 หลักกับ 3 หลักหรือ 4 หลัก
 3. การคูณจำนวน 2 หลักกับ 2 หลัก
 Plus : การคูณจำนวน 3 หลัก
 4. โจทยปญหาการคูณ
บทที่ 2 การหาร
 1. ทบทวนการหาร
 2. การหารยาวและการหารส้ัน
 3. ตัวตั้ง 3 หรือ 4 หลักกับตัวหาร 1 หลัก
 Plus : การหารท่ีมีตัวหาร 2 หลัก และ 3 หลัก
 4. โจทยปญหาการหาร
บทที่ 3 การบวก ลบ คุณ หารระคน
 1. ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร
 2. ลำดับในการหาคำตอบแบบมีวงเล็บ
 3. ลำดับในการหาคำตอบแบบไมมีวงเล็บ
 4. โจทยปญหาการบวก ลบ คุณ หารระคน
 Plus : 5. การหาคาเฉลี่ย

บทที่ 4 เงิน
 1. ทบทวนความรูเดิม
 2. การเขียนจำนวนเงินโดยใชจุดและการอาน
 3. การเปรียบเทียบจำนวนเงินการแลกเงิน
 4. การบวก ลบ จำนวนเงิน
 5. การคูณ หาร จำนวนเงิน
 6. โจทยปญหาเก่ียวกับจำนวนเงิน
 7. การบันทึกรายรับ – รายจาย
บทที่ 5 เรขาคณิต
 1. ระนาบ จุด เสนตรง สวนของเสนตรง และรังสี 
 2. มุม การเรียกชื่อมุมและชนิดของมุม
 Plus : 3. เสนขนาน
 4. รูปเรขาคณิต 2 มิติและแกนสมมาตร
 Plus : 5. รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม
 Plus : 6. รูปวงกลม
 7. แบบรูปและความสัมพันธของรูปเรขาคณิต
 8. รูปเรขาคณิต 3 มิติ
Plus : บทที่ 6 เศษสวนและทศนิยม
 1. การแบงรูปเปนสวนที่เทากัน
 2. เศษสวนที่มีตัวเศษนอยกวาตัวสวน
 3. เศษเกินกับจำนวนคละ
 4. การเปรียบเทียบเศษสวน
 5. การบวก ลบ เศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน
 6. โจทยปญหา บวก ลบ เศษสวน 8. ทศนิยม 
 7. การคูณ หาร เศษสวน 9. การบวก ลบ ทศนิยม

หลักสูตรใหม  สอนสด โดย ครูอ่ำ
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คอรส Fun Math 4/1 Plus (เนื้อหา ป.4 เทอม 1)
+ เน้ือหาเกินระดับชั้น + เกมสเสริม IQ + วิธีการคิดเลขท่ีควรรู

คอรส Fun Math 4/2 Plus (เนื้อหา ป.4 เทอม 2)
+ เนื้อหาเกินระดับช้ัน + เกมสเสริม IQ + วิธีการคิดเลขท่ีควรรู

 *ทุกบทเรียน Plus ดวยแนวโจทยแขงขัน

บทที่ 1 จำนวนและตัวเลข
 1. คาประจำหลักและคาของตัวเลขในแตละหลัก
 2. การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
 3. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
 4. การประมาณ
 5. การบวก ลบ คูณ หาร + โจทยปญหา
 6 แบบรูปและความสัมพันธ
 Plus : เลขยกกำลังและรากท่ีสอง (อยางงาย)

Plus : บทที่ 2 ตัวประกอบจำนวนนับ
 1. การหาตัวประกอบ
 2. จำนวนเฉพาะ,
 3. การแยกตัวประกอบ
 4. การหาหารรวมมาก (ห.ร.ม)
 5. การหาคูณรวมนอย (ค.ร.น.)
 6. โจทยปญหาท่ีเกี่ยวกับ ห.ร.ม.และค.ร.น.
บทที่ 3 มุมและเสนขนาน
 1. การเรียกชื่อมุมและสัญลักษณแทนมุม
 2. ชนิดของมุม
 Plus : 3. เสนขนานและสมบัติเสนขนาน
 4. มุมภายในของรูปสามเหล่ียม
Plus : บทที่ 4 รูปสามเหล่ียม
 1. สวนประกอบและชนิดของรูปสามเหล่ียม
 2. รูปสามเหล่ียมที่เปนรูปสมมาตร
 3. ความยาวรอบรูป
 4. การหาพ้ืนที่และโจทยปญหารูปสามเหล่ียม
บทที่ 5 รูปสี่เหลี่ยม
 1. สวนประกอบและชนิดของรูปสี่เหล่ียม
 2. แกนสมมาตรและเสนทแยงมุมของรูปสี่เหล่ียม
 3. ความยาวรอบรูป
 4. การหาพ้ืนที่และโจทยปญหาส่ีเหล่ียม
 Plus : รูปสี่เหลี่ยมทุกชนิด

Plus : บทที่ 6 รูปวงกลมและปริมาตรของทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก
 1. สวนประกอบของรูปวงกลม
 2. ความยาวรอบวง
 3. การหาพ้ืนทีของรูปวงกลมและวงแหวน
 4. โจทยปญหารูปวงกลม
 5. ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก
 6. การเปรียบเทียบหนวยการวัดปริมาตร

 *ทุกบทเรียน Plus ดวยแนวโจทยแขงขัน

บทที่ 1 เศษสวน
 1. เศษสวนแท เศษเกิน และจำนวนคละ
 2. เศษเกินและจำนวนคละ
 3. เศษสวนที่เทากัน เศษสวนอยางต่ำ และเศษสวนที่เทากับจำนวนนับ
 4. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสวนและจำนวนคละ
 5. การบวกเศษสวนและจำนวนคละท่ีตัวสวนไมเทากัน
 6. การลบเศษสวนและจำนวนคละท่ีตัวสวนไมเทากัน
 7. โจทยปญหา บวกลบเศษสวน
 Plus : 1. การคูณเศษสวน 2. การหารเศษสวน  
   3. โจทยปญหาเศษสวน บวก ลบ คูณ หาร

บทที่ 2 ทศนิยม
 1. ทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง 5. การเปรียบเทียบ
 2. หลัก คาประจำหลัก และคาของ  และเรียงลำดับทศนิยม
  เลขโดดในแตละหลักของทศนิยม 6. การบวกทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง
 3. การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 7. การลบทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง
 4. ทศนิยมท่ีเทากัน 8. โจทยปญหา บวกลบทศนิยม
 Plus : 1. ทศนิยมและเศษสวน  2. ความสัมพันธระหวางหนวย
   3. การคูณทศนิยม   4. การหารทศนิยม  
   5. การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม  
   6. โจทยปญหาทศนิยม บวก ลบ คูณ หาร
   7. แบบรูปและความสัมพันธ

บทที่ 3 ขอมูลและการนำเสนอขอมูล
 1. การเก็บรวบรวมและการจำแนกขอมูล
 2. การอานและการเขียนแผนภูมิแทง
 3. การอานและการเขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ
 Plus : 4. ความนาจะเปนเบื้องตน

บทที่ 4 เวลา
 1.  การบอกเวลา
 2.  การแสดงเวลาโดยการหมุนเข็มนาิกาบนหนาปดนาิกา
 3.  การเขียนบอกเวลาโดยใชจุด 4. การอานตารางเวลา
 5. ความสัมพันธระหวางหนวยเวลา 6. โจทยปญหาเก่ียวกับเวลา
บทที่ 5 การบวก ลบ คูณ หารระคน
 1. การบวก ลบ คูณ หาร 3. การหาคาเฉลี่ย
 2. โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
Plus : บทที่ 6 สมการ
 1. การแกสมการโดยใชคุณสมบัติการเทากันเกี่ยวกับการบวกหรือการลบ
 2. การแกสมการโดยใชคุณสมบัติการเทากันเกี่ยวกับการคูณหรือการหาร
 3. การแกปญหาดวยสมการ

Plus : บทที่ 7 บทประยุกต
 1. บัญญัติไตรยางศ 3. โจทยปญหารอยละ
 2. รอยละ 4. โจทยปญหารอยละเก่ียวกับการซื้อขาย

หลักสูตรใหม  สอนสด โดย ครูอ่ำ
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1. จำนวนนับท่ีมากกวา 100,000
2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกวา 100,000
3. การคูณ การหาร
4. การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
5. เวลา

1. เศษสวน
2. ทศนิยม
3. มุม
4. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
5. การนำเสนอขอมูล

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร คณิตศาสตร ป.2 – ป.3 –ป.4

คณิตศาสตร ป.2 เรียนรูอยางมีความสุข

คณิตศาสตร ป.3 สนุกคิด คิดสสนุก

คณิต ป.2 เทอม 1
 สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
ผานการทำกิจกรรมเลนเกม เรียนรูเนื้อหาเร่ือง
  จำนวนนับไมเกิน 1,000
  การบวก การลบ การคูณ และการหาร 
  การวิเคราะหโจทยปญหา
  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาว 
  การช่ังน้ำหนัก
 โดยมีการจัดการเรียนการสอนอยางเปนลำดับ เพื่อใหเกิด 
ความเขาใจท่ีถูกตอง และฝกฝนทักษะทางคณิตศาสตร 
ผานการทำแบบฝก เพ่ือใหมีความคลองแคลวแมนยำ 
พรอมแกการเรียนในระดับตอไป

คณิต ป.2 เทอม 2
 สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
ผานการทำกิจกรรมเลนเกม เรียนรูเนื้อหาเร่ือง
  เงิน  
  เวลา 
  การตวง 
  เรขาคณิต 
  การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 
 อยางเปนลำดับและฝกฝนทักษะทางคณิตศาสตร 
ผานการทำแบบฝก เพื่อใหมีความพรอมในการเรียนรู 
ในระดับชั้น ป.3 ตอไป

คณิต ป.3 เทอม 1
  จำนวนไมเกิน 100,000 
  การบวก การลบ (ทบทวนการคูณและการหาร) 
  การวิเคราะหโจทยปญหาระคน 
  การวัด ชั่ง ตวง 
  เวลา 
  แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง
 เรียนรูเนื้อหาโดยผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง 
เปนลำดับ เพื่อปูพื้นฐานที่ถูกตอง มีการสอดแทรก เกมส/ 
กิจกรรมท่ีสนุกสนาน เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
เชน กิจกรรม A-Math, ทำขนม, เก็บขอมูลสรางแผนภูมิ 
อีกทั้งกระตุนใหผูเรียนกลาคิด และอยากเรียนรู มีการฝก 
ทำแบบฝกหัดท่ีหลากหลาย เพื่อใหมีความพรอมในการเรียน 
ระดับตอไป

คณิต ป.3 เทอม 2
  การคูณ การหาร 
  การบวกลบคูณหารระคน 
  เงิน 
  เรขาคณิต  
  มุม 
 เรียนรูเนื้อหาโดยผานการทำกิจกรรม เชน การประดิษฐ
รูปเรขาคณิตจากหลอดกาแฟ + เลนเกม เชน เกม A-Math
เพื่อสรางพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร และกระบวนการคิด
การแกปญหา อีกทั้งสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียน กระตุนให 
ผูเรียนกลาคิด และอยากเรียนรู พรอมฝกทำแบบฝกหัด 
ที่หลากหลาย เพื่อใหมีความพรอมในการเรียนรูในระดับชั้น 
ป.4 ตอไป

ป.4 เสริมทักษะการคิดคำนวณพรอมการวิเคราะหแกโจทยปญหา

 ป.4 เทอม 1 ป.4 เทอม 2

 สำหรับนักเรียน ป.2 ที่ทองสูตรคูณไดแมนยำ สามารถลงเรียนคอรส คณิต ป.2 เทอม 1 ควบคูกับ คณิต ป.3 เทอม 1 ได



หนวยที่ 1 จำนวนนับ

 - การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ
 - โจทยปญหา
 - การประมาณคา ใกลเคียงจำนวนเต็มสิบ 
  เต็มรอย เต็มพัน
หนวยที่ 2 เศษสวน

 - การบวก ลบ คูณ หารเศษสวนที่มีตัวสวน
  เทากันและที่เปนพหุคูณ
 - การเรียงลำดับเศษสวน
 - โจทยปญหาเศษสวนพื้นฐาน
หนวยที่ 3 ทศนิยม

 - การเขียนในรูปกระจาย, เรียงลำดับ 
  และเปรียบเทียบ
 - การบวก ลบ คูณ และหาร ทศนิยม 
  ไมเกินสามตำแหนง
 - โจทยปญหาทศนิยมพื้นฐาน
หนวยที่ 4 รอยละและเปอรเซ็นต

 - การแปลงเศษสวน ทศนิยมในรูปรอยละ 
  และเปอรเซ็นต
 - โจทยปญหารอยละและเปอรเซ็นต 
  (พื้นฐาน)
หนวยที่ 5 โจทยปญหาเสริมทักษะ 

   การคิดวิเคราะห

หนวยที่ 1 รูปสามเหลี่ยม

 - สวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
 - การหาความยาวรอบรูป
 - การหาพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยมพื้นฐาาน
หนวยที่ 2 รูปสี่เหลี่ยม

 - สวนประกอบของรูปสี่เหลี่ยมชนดิตาง ๆ 
 - การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
 - การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
  และโจทยปญหาพื้นฐาน
หนวยที่ 3 รูปวงกลม

 - สวนประกอบของรูปวงกลม
 - การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่วงกลมพื้นฐาน
หนวยที่ 4 บทประยุกต

 - บัญญัติไตรยางค และอัตราสวนพื้นฐาน
 - รอยละและเปอรเซ็นตของการซ้ือขาย 
 - โจทยปญหา กำไร ขาดทุน ลดราคา พื้นฐาน
 - การหาดอกเบ้ียเบื้องตน
หนวยที่ 5 รูปเรขาคณิตสามมิติ

 - การหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียม
  มุมฉาก
 - สวนประกอบของและรูปคลี่ของทรงสามมิติ 
  รูปแบบตางๆ

หนวยที่ 1 แบบรูปและลำดับ

 - แบบรูปและลำดับของจำนวน
 - ความสัมพันธของแบบรูปและลำดับ
 - การหารูปทั่วไปของลำดับพื้นฐาน
 - ปญหาเก่ียวกับแบบรูป
หนวยที่ 2 สมการและการแกสมการ 

   (พื้นฐาน)

 - สมการท่ีมีตัวไมทราบคาตัวเดียว
หนวยที่ 3 เรขาคณิต

 - มุมและสวนของเสนตรง
หนวยที่ 4 เสนขนานเบื้องตน

หนวยที่ 5 แฟกทอเรียล เบื้องตน

หนวยที่ 6 สถิติและความนาจะเปน

 - แผนภูมิแทงและแผนภูมิเปรียบเทยีบ
 - เหตุการณที่เกิดขึ้นแนนอน 
  อาจเกิดขึ้น หรือไมเกิดขึ้น 
  ไมเกิดขึ้นอยางแนนอน

คณิตพื้นฐาน 1 (ป.5 เทอม 1) คณิตพ้ืนฐาน 2 (ป.5 เทอม 1) คณิตพื้นฐาน 3 (ป.5 เทอม 2)

 หลักสูตรคณิตศาสตรพื้นฐาน 1-2-3 จัดทำขึ้นสำหรับการเรียนคณิตศาสตรแบบไลเรียงความรูตามลำดับขั้นตอน โดยลักษณะ 
การเรียนเนนฝกกระบวนการความรูแบบตอเนื่องและเชื่อมโยง เพื่อการสรางฐานการคิดคำนวณที่มั่นคงและตอยอดในการเรียนคณิตศาสตร 
ในระดับที่สูงขึ้น

หมายเหตุ  1. คณิตพื้นฐาน 1 และ คณิตพื้นฐาน 2 สามารถเรียนพรอมกันได (ตรงกับเนื้อหา ป.5 เทอม 1)
 2. คณิตพื้นฐาน 3 (ตรงกับเนื้อหา ป.5 เทอม 2)
  นักเรียนตองผานการเรียนจากเนื้อหาคณิตพื้นฐาน 1 และ คณิตพื้นฐาน 2 หรือจบเนื้อหาคณิต ป.5 เทอม 1 มากอน
  เพราะตองอาศัยฐานความรูการคิดคำนวณที่ตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน
 3. สำหรับนักเรียนที่เรียนจบคณิตพื้นฐาน 1 – 2 -3 ครบทุกคอรสแลว  สามารถเรียนเนื้อหา คณิตเกงเลข 1 – 2 – 3 
  หรือ Fun Math ป.6/1 และ ป.6/2 (สามารถเรียนพรอมกันได) โดยเปนการเรียนเนื้อหา ป.6 ลวงหนาไดเลย 
  และหากนักเรียนตองการฝกฝนทักษะการทำโจทยในระดับชั้นประถมปลาย เพื่อใหเกิดทักษะการแกไขโจทยปญหา
  อยางเขาใจยิ่งขึ้นสามารถเรียนกลุมคอรสฝกโจทยคณิต Speed Math ครูโยชิ ไดเลย

ป.5 สรางฐานความรูและเสริมหลักสูตร ป.5 เทอม 1 และ ป.5 เทอม 2 (หลักสูตร 90 ชม.)

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
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ป.6 สรางฐานความรูและเสริมหลักสูตร ป.6 เทอม 1 และ ป.6 เทอม 2 (หลักสูตร 90 ชม.)

 คณิตเกงเลข 1 (ป.6 เทอม 1) คณิตเกงเลข 2 (ป.6 เทอม 1) คณิตเกงเลข 3 (ป.6 เทอม 2)

 หลักสูตรคณิตศาสตรเกงเลข 1-2-3 จัดทำขึ้นสำหรับการเรียนคณิตศาสตรแบบไลเรียงความรูตามลำดับขั้นตอน โดยลักษณะ 
การเรียนเนนฝกกระบวนการความรูแบบตอเนื่องและเชื่อมโยง เพื่อการสรางฐานการคิดคำนวณที่มั่นคงและตอยอดในการเรียนคณิตศาสตร 
ในระดับที่สูงขึ้น
หมายเหตุ 1. คณิตเกงเลข 1 และ 2 สามารถเรียนพรอมกันได (ตรงกับเนื้อหา ป.6 เทอม 1)
 2. คณิตเกงเลข 3 (ตรงกับเนื้อหา ป.6 เทอม 2) 
  นักเรียนตองผานการเรียนเนื้อหาจากคณิตเกงเลข 1 และ 2 หรือจบคณิต ป.6 เทอม 1 มากอน 
  เพราะตองอาศัยฐานความรูการคิดคำนวณที่ตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน
 3. กรณีนักเรียนที่มีความประสงคจะเตรียมพรอมสำหรับสอบเขา ม.1 หลังจากที่เรียนจบคอรส คณิตเกงเลข 1-2-3
  หรือ Fun Math 6/1 และ Fun Math 6/2 เรียบรอยแลว สามารถฝกโจทยกับคอรสคณิต ป.6 สอบเขา ม.1
   ครูเจี๊ยบ ในหลักสูตร  คอรสสรุปโจทยเรขาคณิต และคอรสสรุปโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
    ตอดวย คอรสตะลุยโจทยเรขาคณิต และคอรสตะลุยโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
    หากตองการสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted หรือโรงเรียนในเครือสาธิตฯ อาทิ สาธิตฯ ปทุมวัน 
    ที่มีแนวทางโจทยยากและการแขงขันสูง สามารถเพิ่มพูนทักษะการทำโจทยกับคอรส 

กาวเกง Adv. 1 + ตะลุยโจทย Gifted 1 และ กาวเกง Adv. 2  +  ตะลุยโจทย Gifted 2

   ครูโยชิ สำหรับนักเรียนที่เตรียมความพรอมสอบเขา ม.1 ภาคปกติ  ใหลงเรียนคอรส Speed Math 1+2+3
    แตถาตองการเตรียมความพรอมสอบเขา ม.1 ภาค English Program 
          ใหลงเรียนคอรส Speed Math 1+2+3 และ ตะลุยคณิตสอบเขา EP

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส

หนวยที่ 1 ระบบจำนวนเต็ม
 - การบวก ลบ คูณ หาร 
  ในระบบจำนวนเต็ม
หนวยที่ 2 เลขยกกำลังพื้นฐาน
 - การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง
 - การคูณและการหารเลขยกกำลัง
 - สัญญากรณทางวิทยาศาสตร
หนวยที่ 3 สมบัติของจำนวนนับ 
   (คิดวิเคราะห)
 - จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบ
 - การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
  ในรูปแบบเหลือเศษ
 - โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
หนวยที่ 4 เศษสวน
 - เศษซอน
 - การบวก ลบ คูณ หาร
 - เศษสวนแบบซับซอน
 - โจทยปญหาเศษสวน (ประยุกต)
หนวยที่ 5 ทศนิยม
 - ทศนิยมซ้ำ
 - การบวก ลบ คูณ หาร
 - ทศนิยมแบบซับซอน
 - โจทยปญหาทศนิยม (ประยุกต)

หนวยที่ 1 รูปสามเหลี่ยม (ประยุกต)
 - ทฤษฎีของพีทาโกรัสและการนำไปใช
 - การหาพ้ืนที่สามเหลี่ยมรูปแบบตางๆ 
 - โจทยปญหาของรูปสามเหล่ียม
หนวยท่ี 2 รูปสี่เหลี่ยม (ประยุกต)
 - การหาพ้ืนที่และความยาวรอบรูปของรูป 
  สี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ 
 - โจทยปญหาของรูปสี่เหลี่ยม
หนวยท่ี 3 วงกลม
 - ความยาวรอบวง, พื้นที่วงกลม, พื้นที่วงแหวน
 - โจทยปญหาของรูปวงกลม
หนวยที่ 4 การประยุกตทางเรขาคณิต
 - โจทยประยุกตของรูปเรขาคณิตแบบตาง ๆ 
หนวยที่ 5 บทประยุกต
 - การซื้อขายมากกวา 1 ครั้ง
 - การหาดอกเบ้ียเกิน 1 ป
 - โจทยปญหาเชิงวิเคราะห
หนวยที่ 6 รูปทรงและปริมาตรของทรงสามมิติ
 - สวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 - รูปคลี่และการหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติ
  แบบตางๆ

หนวยที่ 1 สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
 - การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
  ในรูปแบบตาง ๆ
 - โจทยปญหาสมการเชิงเสน 
  ตัวแปรเดียว
หนวยที่ 2 ทิศและแผนผัง
 - มาตราสวน
 - โจทยปญหาทิศและแผนผัง
หนวยที่ 3 ลำดับและอนุกรม
 - ลำดับเลขคณิต
 - อนุกรมเลขคณิต
 - สูตรการหาผลบวกของจำนวนนับ
หนวยที่ 4 คูอับดับและกราฟ
 - คูอันดับ
 - กราฟเสนและแผนภูมิวงกลม
 - โจทยปญหา
หนวยที่ 5 รากท่ีสอง
 - การหารากท่ีสองโดยใชการแยก 
  ตัวประกอบ
หนวยที่ 6 เรขาคณิต
 - มุมและเสนขนาน (ประยุกต)

โดยทางโรงเรียนมีบริการวางแผนและใหคำแนะนำแนวทางในการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนเปนรายบุคคล
สำหรับทานผูปกครองที่สนใจ สามารถติดตอประสานขอรับบริการพิเศษ 

เพื่อทำความเขาใจและวางแผนคอรสอยางเปนข้ันตอน ในวันและเวลาทำการของโรงเรียน 088-919-6654 คุณกษิรา



รูปแบบการเรียน
  อธิบายเนื้อหาอยางละเอียด โดยเร่ิมตนจากความรูพื้นฐาน 
  พัฒนาตอเนื่องสูความเขาใจอยางถองแทเพื่อตอยอดไปถึง
  คณิตศาสตรขั้นสูง
  ดูแลนักเรียนอยางใกลชิดและทั่วถึง นักเรียนสามารถ
  ถามขอสงสัยระหวางการเรียนไดอยางเปนกันเอง
  ฝกฝนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางสม่ำเสมอ
  พรอมเทคนิคคิดเร็ว 
  ทดสอบความเขาใจรายหัวขอในแตละบทเปนระยะ ๆ 
  ดวยแบบทดสอบยอย 
  เมื่อเรียนจบคอรสจะทำการวัดผลความเขาใจในเนื้อหา
  ทั้งหมดท่ีไดเรียนไปแลวในคอรสนั้น ๆ และนักเรียนจะไดรับ
  ใบประเมินผลเปนการสรุปผลการเรียนท้ังหมด เพื่อใหผูปกครอง
  ไดติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนไดอยางใกลชิด

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส

หลักสูตร Fun Math ป.6 เทอม 1 และ Fun Math ป.6 เทอม 2 (หลักสูตร 60 ชม.)
เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง (สามารถเรียนพรอมกันได)

Fun Math ป. 6 เทอม 1 Fun Math ป. 6 เทอม 2

หลักสูตร Fun Math ป.5 เทอม 1 และ Fun Math ป.5 เทอม 2 (หลักสูตร 60 ชม.)
เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง (สามารถเรียนพรอมกันได)

Fun Math ป. 5 เทอม 1 Fun Math ป. 5 เทอม 2

1. เศษสวน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน
2. ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
3. การนำเสนอขอมูล

1. บัญญัติไตรยางศ
2. รอยละ
3. เสนขนาน
4. รูปสี่เหลี่ยม
5. ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

1. ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
2. เศษสวน
3. ทศนิยม 
4. รอยละและอัตราสวน
5. แบบรูป

1. รูปสามเหลี่ยม
2. รูปหลายเหลี่ยม
3. วงกลม
4. รูปเรขาคณิตสามมิติ
5. การนำเสนอขอมูล

10

หลักสูตร Fun Math ครูโยชิ

พ้ืนฐาน
อดไปถึง
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คอรสฝกโจทยคณิตศาสตรประถมปลาย (ป.4 – ป.5 – ป.6) 
เพื่อการสอบแขงขัน สสวท. และสอบเขา ม.1 โครงการ EP

Speed Math 1 – ฝกโจทยกลุมเรื่องจำนวนและพีชคณิต
Speed Math 2 – ฝกโจทยกลุมเรื่องเรขาคณิต,สถิติและความนาจะเปน
Speed Math 3 – ฝกโจทยคณิตคิดเลขเร็ว

 รูปแบบการเรียน
 รวบรวม สรุป และทบทวนเนื้อหาความรูที่จำเปนในระดับประถมปลาย (ป.4-ป.5-ป.6) เพิ่มเติมเนื้อหาบางสวนของ
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.2-ม.3)ที่มักใชในการสอบเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                          
 ฝกทักษะการคิดแกโจทยปญหาในการทำขอสอบท่ีหลากหลายใหเปน และใหเร็ว พรอมสรุปเทคนิคการคิดคำนวณเร็ว
  และเทคนิคคิดเลขในใจ สังเกต รอบคอบ เขาใจเพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหาจนเกิดทักษะ 
  คิดเร็ว คิดเปน และแกโจทยปญหาไดเร็วและถูกตองเหมาะสม 
 ฝกทักษะและพัฒนากระบวนการคิดดวยแบบฝกหัดเปนประจำสม่ำเสมอ ฝกการสังเกต การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
  ใหเปนระบบแบบแผน จนเกิดทักษะในการคิดเลขเปน  คิดเลขเร็ว และคิดเลขในใจไดถูกตองแมนยำ
 สงเสริมทักษะในการคิดเปน คำนวณเร็ว และการแกโจทยปญหาใหสามารถอาน ตีความ แกโจทยปญหาไดอยางเขาใจ 
  ถูกตอง รวดเร็ว และแมนยำ
 เติมเต็มความม่ันใจดวยการฝกทำขอสอบแบบจับเวลาและกำหนดเวลาในการทำขอสอบเพ่ือใหนักเรียนคุนเคยกับการ
  ทำขอสอบในระยะเวลาท่ีจำกัด 
 ทำการวัดผลความเขาใจในเนื้อหาทั้งหมดท่ีไดเรียนไปแลว เม่ือจบคอรสนักเรียนจะไดรับใบประเมินผลเปนการสรุปผล
  การเรียนท้ังหมดเพ่ือใหผูปกครองไดติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนไดอยางใกลชิด

แผนผังการเรียนสำหรับนักเรียน ป.4-ป.5
ที่จบเนื้อหาพื้นฐานประถมปลายแลว

ตองการฝกโจทย เสริมความรู ความเขาใจ 
และการนำไปใชในการเตรียมความพรอมสอบแขงขัน

คณิตพื้นฐาน 1 + คณิตพื้นฐาน 2 + คณิตพ้ืนฐาน 3

Speed Math 1 + Speed Math 2

Speed Math 3

แผนผังการเรียนสำหรับนักเรียน ป.6
เตรียมความพรอมเพื่อการสอบเขา ม.1

โครงการ English Program

Fun Math ป.6/1 + Fun Math ป.6/2
หรือ คณิตเกงเลข 1+2+3

Speed Math 1 + Speed Math 2

Speed Math 3

ตะลุยโจทยคณิต ป.6 สอบเขา EP
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สำหรับการเตรียมพรอมกอนการสอบแขงขัน และสอบเขา ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิตฯ, 
โรงเรียนในเครือจุฬาภรณ, โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงทั้งภาค Gifted – English Program 
และภาคปกติ สพฐ

หลักสูตรคณิตศาสตร ป.6 ครูเจี๊ยบ

เหมาะสำหรับนักเรียนท่ีเรียนจบเนื้อหาคณิตศาสตรของ ป.6 ครบทุกจุดประสงคการเรียนรู
(ทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2) สรุปและทบทวนสาระท่ีสำคัญในกลุมเรื่องของเรขาคณิต 
พรอมฝกโจทยที่มีครบทุกข้ันตอน ไลเรียงจากเรื่องที่งายไปถึงเร่ืองที่ยากขึ้น 
1. เสนขนาน 2. มุมของรูปหลายเหลี่ยม 3. ทฤษฎีวงกลม 4. ทฤษฎีบทปทาโกรัส 
5. สามเหลี่ยมคลาย 6. รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและรูปหลายเหล่ียม 7. คูอันดับกราฟ 
8. รูปทรงและปริมาตรของทรงสามมิติ

เหมาะสำหรับนักเรียนท่ีเรียนจบเนื้อหาคณิตศาสตรของ ป.6 ครบทุกจุดประสงคการเรียนรู
(ทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2) สรุปและทบทวนสาระท่ีสำคัญในกลุมเรื่องของเลขคณิตและพีชคณิต
พรอมฝกโจทยที่มีครบทุกข้ันตอน ไลเรียงจากเร่ืองที่งายไปถึงเร่ืองที่ยากขึ้น 
1. จำนวนและตัวเลข 2. ตัวประกอบของจำนวนนับ ห.ร.ม.และค.ร.น. 3. เศษสวนและทศนิยม 
4. แฟกทอเรียล 5. เลขยกกำลัง 6. สมการ 7. ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 8. ลำดับและอนุกรม

 สำหรับนักเรียนที่จบเนื้อหาพ้ืนฐานของระดับชั้น ป.6 ครบหมดทุกเรื่องแลวตองการจะฝกพัฒนาทักษะการแกไขปญหาโจทย 
พบกับคอรสคณิตศาสตรฝกโจทยที่จะชวยสรางแนวคิด วิธีการมองโจทยยากและซับซอน ใหกลายเปนโจทยงาย เรียนรูสูตรลัดในการคิด 
มากมาย พรอมเทคนิคการแกไขปญหาโจทยยากดวยแนวการคิดที่เขาใจไดงาย ฝกพัฒนาการทำโจทยอยางเปนข้ันตอน โดยเริ่มจาก 
งายไปยาก โจทยแตละขอถูกคิดและเรียบเรียงมาเปนอยางดีโดยคุณครูเจี๊ยบ คุณครูที่มีความรูความสามารถและประสบการณ 
ในการสรางทัศนะคติที่ดี สำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนรูสึกรักและสนุกกับการเรียน กาวสูความสำเร็จในการแขงขัน 
สนามสอบตางๆ เชน สสวท.,สพฐ., สอบเขา ม.1 โครงการ Gifted, สอบเขา ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิตฯ ฯลฯ

 คอรส รูปแบบการเรียน

สรุปโจทย
เรขาคณิต

สรุปโจทย
เลขคณิต+พีชคณิต

ตะลุยโจทยยากข้ันเทพตามหัวขอของกลุมเรื่องเรขาคณิต (เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี 
นักเรียนควรผานคอรสสรุปโจทยเรขาคณิตมากอน) นักเรียนจะไดพบกับการทำโจทยเช่ือมโยง โจทยประยุกต 
โจทยที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถนำส่ิงท่ีไดเรียนมาไปใชในสนามสอบแขงขัน
ไดอยางเต็มศักยภาพ

ตะลุยโจทยยากข้ันเทพตามหัวขอของกลุมเรื่องเลขคณิต + พีชคณิต (เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี 
นักเรียนควรผานคอรสสรุปโจทยเลขคณิต+พีชคณิตมากอน) นักเรียนจะไดพบกับการทำโจทยเช่ือมโยง 
โจทยประยุกต โจทยที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถนำส่ิงท่ีไดเรียนมาไปใช 
ในสนามสอบแขงขันไดอยางเต็มศักยภาพ

คอรสนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted ซึ่งปจจุบันมีการแขงขันที่สูงมาก
ขอสอบคอนขางยาก เนื่องจากเนื้อหาที่ใชออกขอสอบสำหรับเด็กที่มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตรจะมีความ
ซับซอนของปญหามาก การฝกโจทยที่บางหัวขอมีความเฉพาะซ่ึงบางเร่ืองไมไดเรียนจากในหองเรียนปกติ 
คุณครูเจี๊ยบจะฝกฝนใหนักเรียนแกไขโจทยปญหาอยางเปนลำดับ เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูได
อยางเปนระบบ ดวยปริมาณโจทยที่มีความหลากหลาย จะเปนการชวยพัฒนาทักษะการแกไขปญหาโจทย
คณิตศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูยิ่งข้ึน

ตะลุยโจทย
เรขาคณิต

ตะลุยโจทย
เลขคณิต+พีชคณิต

ตะลุยโจทย
คณิตสอบเขา
Gifted 1-2



13

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส

คณิตเกงเลข 1+2+3
หรอ Fun Math 6/1 + 6/2

ตะลุยโจทยคณิตสอบเขา
Gifted 1 – 2

 ตะลุยโจทยเรขาคณิต
 ตะลุยโจทยเลขคณิต + พีชคณิต

 สรุปโจทยเรขาคณิต
 สรุปโจทยเลขคณิต + พีชคณิต

ณิต

ต

คอรสกาวเกงคณิต ม.ตน Advanced สอนสดโดย ครูเจี๊ยบ
 เรียนรูเนื้อหา เพิ่ม ทฤษฎี ม.ตน หัวขอที่ตองใชในการสอบ พรอมฝกโจทยสรางความแมนยำและชำนาญ เพื่อตอยอด 
เชื่อมโยงความรูในระดับที่สูงขึ้น (นักเรียนควรผานคอรสคณิตเกงเลข 1-2-3 มากอน) เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมความพรอม 
ในการลงสนามสอบแขงขันที่สำคัญ อาทิ สสวท., สพฐ., ฯลฯ และสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted / สาธิต มศว.ปทุมวัน ฯลฯ

 คอรส รูปแบบการเรียน

 กาวเกงคณิต Adv.1 เศษสวนและทศนิยม, เลขยกกำลัง, พหุนาม, สมการ, อสมการ, สมการกำลังสอง, ระบบสมการ

 กาวเกงคณิต Adv. 2 อัตราสวน รอยละ, สามเหล่ียม สี่เหล่ียม และวงกลม, ทฤษฎีบทปทาโกรัส, สามเหลี่ยมคลาย, 
  เสนขนาน, ทฤษฎีวงกลม, พื้นที่ผิวและปริมาตร พรอมฝกโจทยแนวสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted

* ทั้ง 2 คอรส เนื้อหาหัวขอไมเหมือนกัน สามารถลงเรียนพรอมกันได

แผนผังการเรยนหลักสูตรฝกโจทยคณิตศาสตร ครูเจ๊ยบ
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รายละเอียดหลักสูตร วิทยาศาสตร
 ในการเรียนการสอน คุณครูทีมวิทยาศาสตรมินิคลาส จะเนนการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สอดแทรกใน 
เนื้อหาตางๆ นักเรียนจะไดรับการปลูกฝงและฝกฝนใหมีพัฒนาการทักษะทางความคิด ในการคนหาความรูและการแกไขปญหาอยาง 
เปนระบบ เพื่อการนำไปใชในชีวิตประจำวันดวยความเขาใจอยางเปนเหตุเปนผล โดยชวงกอนจบคอรสเรียน คุณครูจะติวเขมดวยขอสอบ 
ที่เนนกระบวนการทางความคิด และมีใบประเมินผลแจงใหเปนรายบุคคล เพื่อทราบถึงพัฒนาการทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

ป.2 เทอม 1
บทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
 - ทักษะการสังเกต 
 - ทักษะการจำแนกประเภท
 - การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต 
 - ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต 
บทที่ 3 วงจรการเจริญเติบโตของพืช
 - ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช
  (น้ำ อากาศ แสงแดดและแรธาตุ)
 - การตอบสนองตอสิ่งเราของพืช
 - วัฏจักรของพืชดอก - ประโยชนของพืช
บทที่ 4 รูจักกับวัสดุ
 - ประเภทของวัสดุ(วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห)
 - การผลิตสิ่งของตางๆโดยใชวัสดุมากกวา 1 ชนิด
 - สมบัติของวัสดุ
 - วัสดุผสม - การนำวัสดุมาใชใหม

ป.2 เทอม 2
บทที่ 1 พลังงานแสง 
 - พลังงานแสง
 - แหลงกำเนิดแสง(แหลงกำเนิดแสงตามธรรมชาติ
  และแหลงกำเนิดแสงที่มนุษยสรางขึ้น) 
 - การเคลื่อนที่ของแสง
 - แสงชวยใหเรามองเห็นวัตถุไดอยางไร
 - ตัวกลางของแสง
 - การดูแลดวงตาใหปลอดภัยจากแสง
บทที่ 2 ดินในทองถิ่น
 - ดิน - สวนประกอบของดิน
 - การจำแนกดิน - ประโยชนของดินและการอนุรักษดิน
บทที่ 3 ชีวิตและสิ่งแวดลอม
 - สิ่งแวดลอม
 - ความสัมพันธของพืชกับสิ่งแวดลอม
 - ความสัมพันธของสัตวกับสิ่งแวดลอม
 - ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตางๆที่อาศัยอยูรวมกัน

ป.3 เทอม 1
บทที่ 1 ตัวเรา
 -  ปจจัยที่จำเปนตอการดำรงชีวิต (ปจจัย 4)
 - สิ่งจำเปนตอการเจริญเติบโตของมนุษย (น้ำ อากาศและอาหาร)
 - อาหารและสารอาหาร - การดูแลตนเอง
บทที่ 2 ชีวิตสัตว
 - ปจจัยที่จำเปนตอการดำรงชีวิตของสัตว
 - การแบงประเภทของสัตวตามแหลงที่อยูอาศัย
 - การแบงประเภทของสัตวตามการกินอาหาร
 - วัฏจักรชีวิตของสัตว - การอนุรักษสัตวปา
 - การดูแลสัตวเลี้ยง - การอนุรักษสัตวน้ำ
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
 - สมบัติของวัสดุ - การใชประโยชนจากวัสดุ
 - การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ - ประโยชนของการเปลี่ยนแปลง
 - อันตรายของการเปลี่ยนแปลง  ของวัสดุ
  ของวัสดุ
บทที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
 - แรง - แรงผลัก
 - แรงดึง - ผลของแรงตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 - แมเหล็ก - ประโยชนของแมเหล็ก
 - สมบัติของไฟฟาสถิต 

ป.3 เทอม 2
บทที่ 1 พลังงาน
 -  พลังงาน
 - การเปลี่ยนแปลงของพลังงานตางๆ
 - พลังงานไฟฟา
 - แหลงกำเนิดพลังงานไฟฟา
  - การใชเครื่องใชไฟฟาอยางประหยัด
 - การใชเครื่องใชไฟฟาอยางปลอดภัย
บทที่ 2 ปรากฏการณของโลกและดวงอาทิตย
 - ดวงอาทิตย
 - ความสำคัญของดวงอาทิตย
 - การขึ้นและตกของดวงอาทิตย 
 - การเกิดกลางวันกลางคืน
 - การเกิดทิศบนโลก
บทที่ 3 อากาศ
 - สวนประกอบของอากาศ
 - สมบัติของอากาศ
 - ความสำคัญของอากาศ
 - มลพิษทางอากาศ
 - การเกิดลม
 - ประโยชนและโทษของลม

เน้ือหาวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษา

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
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ป.4 เทอม 1
บทท่ี 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
 - วิทยาศาสตรคืออะไร - กระบวนการทางวิทยาศาสตร
 - เครื่องมือชวยการสังเกตและเก็บขอมูล
บทท่ี 2 ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต
 - การจัดกลุมสิ่งมีชีวิต - การจำแนกพืช (พืชมีดอกและพืชไมมีดอก)
 - การจำแนกสัตว (สัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง)
บทท่ี 3 พืชดอก
 - โครงสรางและหนาที่ของสวนตางๆของพืช
บทท่ี 4 มวลและน้ำหนัก
 - มวลและน้ำหนัก - แรงโนมถวงของโลก
บทท่ี 5 แสงและการมองเห็น
 - แหลงกำเนิดแสง - ตัวกลางของแสง
 - สมบัติของแสง - การเปล่ียนรูปพลังงานแสง
  (การเคล่ือนที่, การสะทอน, การหักเห)

ป.4 เทอม 2
บทที่ 1 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
 - สมบัติตางๆของวัสดุ (ความแข็ง ความเหนียว ความยืดหยุน 
  การนำความรอน การนำไฟฟาและความหนาแนน)
บทที่ 2 สถานะของสสาร
 - สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกส
 - การหามวลและปริมาตร
บทที่ 3 ดวงจันทร
 - การขึ้นและตกของดวงจันทร
 - รูปรางของดวงจันทร
บทที่ 4 ระบบสุริยะ
 - สวนประกอบตางๆของระบบสุริยะ (ดวงอาทิตย ดาวเคราะห 
  ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหางและอุกกาบาต)

ป.5 เทอม 1
บทท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
 - การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตกับแหลงที่อยู
 - ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
 - การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
บทท่ี 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต
 - การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต
บทท่ี 3 แรงในชีวิตประจำวัน
 - แรงลัพธ
 - แรงเสียดทาน
 - ความดันอากาศ 
 - ความดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลว

ป.5 เทอม 2
บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของสาร
 - การเปล่ียนแปลงของสาร - การเปล่ียนสถานะของสสาร
  (การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ - สารละลาย    
  และการเปล่ียนแปลงทางเคมี) - การเกิดสารใหม
 - การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับไดและผันกลับไมไดของสาร 
บทที่ 2 เสียงและการไดยิน
 - การเกิดเสียงและการเคล่ือนท่ีของเสียง - การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ
 - ประโยชนและโทษของเสียง - เสียงดังเสียงคอย
บทที่ 3 แหลงน้ำและลมฟาอากาศ
 - แหลงน้ำในทองถิ่น - การอนุรักษ
  และการใชประโยชน - ปรากฏการณลมฟาอากาศ 
 - การเกิดเมฆ หมอก ฝน น้ำคาง หิมะและลูกเห็บ
 - การวัดอุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศ 
บทที่ 4 การปรากฏของดวงดาว
 - ดาวฤกษและดาวเคราะห - การปรากฏของกลุมดาวฤกษ

ป.6 เทอม 1
บทที่ 1 รางกายมนุษย
 - การเจริญเติบโตของมนุษย (การวัดการเจริญเติบโต 
  ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกาย พัฒนาการในวัยตางๆ)
 - อาหารและสารอาหาร (อาหารและสารอาหารท่ีจำเปน 
  ความตองการพลังงานของรางกาย สารเจือปนในอาหาร)
 - ระบบอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย (ระบบยอยอาหาร 
  ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจและระบบขับถาย)
บทที่ 2 สารและสสาร
 - การจำแนกประเภทของสารตาง ๆ โดยใชสมบัติ
  และการใชประโยชนของสารเปนเกณฑ
 - สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม - สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวัน
 - การแยกสาร (การกรอง การตกตะกอน การรอน 
  การใชแมเหล็กดูด การระเหิด การระเหยแหง การกลั่น 
  การกลั่นลำดับสวน การสกัดดวยไอน้ำ โครมาโทกราฟ)

ป.6 เทอม 2
บทท่ี 1 พลังงานไฟฟา
 - พลังงานไฟฟา
 - การตอวงจรไฟฟาอยางงาย
 - ตัวนำไฟฟาและฉนวนไฟฟา
 - แมเหล็กไฟฟา 
บทท่ี 2 หินและการเปลี่ยนแปลง
 - การจำแนกประเภทของหิน
 - วัฏจักรของหิน
 - ธรณีพิบัติภัย
  (ดินถลม หลุมยุบ แผนดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด)
บทท่ี 3 ปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
 - ปรากฏการณของโลก (ขางข้ึนขางแรม ฤดูกาล การเกิดลม 
  จันทรุปราคา สุริยุปราคา)
 - ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศ

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
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 1. Nouns (พื้นฐาน)
 2. Articles (พื้นฐาน)
 3. Pronouns (พื้นฐาน)
 4. Verb to be, Verb to do, Verb to have 
  กับ Subject และ Tense ตางๆ
 5. Adverbs of Frequency (พ้ืนฐาน)
 6. Present Simple Tense
 7. Present Continuous Tense 
 8. Helping Verb (can, can’t, 
  could, couldn’t, etc.)
 9. Prepositions
 10. Quantifier Words (some, any, 
  much, many, a lot of)
11. Vocabulary (weather, family, 
  numbers, animals, etc.)
12. Reading Comprehension

 1. Nouns
 2. Articles
 3. Past Simple Tense (เพิ่มเติมการอาน 
  Past form of Regular Verb)
 4. Numbers (เพิ่มเติมการอานสัญลักษณ
  ทางคณิตศาสตรและการนำไปใช) 
 5. Adjectives
 6. Comparison of Adjectives
 7. Prepositional Verbs
 8. Present Perfect Tense 
 9. Pronouns (เพิ่มเติม reflexive, definite, 
  indefinite pronouns)
10. Conjunctions
11. Vocabulary (food and drinks,  
  animals, etc.)
12. Reading Comprehension

 1. Nouns (เจาะลึกตามหลักไวยากรณ)
 2. Gender of Nouns
 3. Direct and Indirect Objects 
 4. Finite verbs 
 5. Subjects & Predicate 
 6. Sentences structure
 7. Present Perfect Continuous Tense
 8. Conditional Sentences (3 types)
 9. Phrasal Verbs
 10. Reporter Speech
 11. Quantifier Words (a few/few, 
  a little/little, some, any, much, 
  many, a lot of)
 12. Reading Comprehension

 1. Pronouns 
 2. Verbs
 3. Adverbs of Frequency 
 4. Present Simple Tense and 
  Present Continuous Tense 
  (เปรียบเทียบ)
 5. Compound Nouns
 6. Past Simple Tense 
 7. Imperative Sentence
 8. Future Simple Tense 
 9. Adverbs of time
 10. Yes/No Questions 
  และ Question Words 
 11. Vocabulary (parts of body, 
  vegetables, fruit, stationary, etc.)
 12. Reading Comprehension

 1. Proper Adjectives
 2. Adverbs
 3. Comparison of Adverbs
 4. เปรียบเทียบ Adjectives-Adverbs
 5. Future Simple Tense (เพิ่มเติมอนาคตท่ี 
  วางแผนในรูป Progressive)
 6. Conjunctions (เพิ่มเติมแบบกลุมคำ)
 7. Past Continuous Tense
 8. Question Words และการสรางประโยค 
  คำถามแบบตางๆ โดยใช question words
 9. Prepositions ในสำนวนเก่ียวกับเวลาและ
  สถานที่
 10. Asking & Giving Direction
 11. Vocabulary (places, clothes, etc.)
 12. Reading Comprehension

 1. Parts of speech
 2. Prefix and Suffix
 3. Past Perfect Tense
 4. Future Perfect Tense
 5. Passive Sentences 
 6. เปรียบเทียบการใช Active & Passive
 7. Non-Finite verb
 8. การใช used to and be used to
 9. Relative Pronouns
 10. Question tags
 11. Basic conversation 
  (การถาม ตอบ ในสถานการณตางๆ)
 12. Unseen Passages

รายละเอียดหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.5-ป.6

เนนการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง ทั้งดานไวยากรณ, คำศัพท, การอานจับใจความ
พรอมการทำแบบฝกหัดเสริมความเขาใจในการเรียนรูและการนำไปใชจริง

อังกฤษ ป.4 เทอม 1 อังกฤษ ป.5 เทอม 1 อังกฤษ ป.6 เทอม 1

อังกฤษ ป.4 เทอม 2 อังกฤษ ป.5 เทอม 2 อังกฤษ ป.6 เทอม 2

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
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คอรส

หลักสูตรฝกโจทยอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 EP - Gifted
เนื้อหา/หัวขอ

อังกฤษ ป.6
สอบเขา ม.1
LEVEL 2

- comparison
- tenses
- passive voice
- conditional sentences (if-clauses)
- question tags

• ทำความเขาใจไวยากรณขั้นประยุกตที่มีเน้ือหาซับซอน เพื่อเตรียมพรอม
 สำหรับขอสอบท่ีมีโจทยในเชิงวิเคราะห
• เนนทำโจทยและแบบฝกหัดทั้งแบบเติมคำและฝกเขียนประโยคท่ีสมบูรณ
มีการทดสอบวัดความรูทายบท และมีใบแสดงผลการเรียนเมื่อเรียนจบคอรส
 เพื่อใหผูปกครองไดติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด

หมายเหตุ 1. ทั้ง 2 คอรส มีการทำ pre-test กอนเริ่มเรียน และทำ post-test กอนปดคอรสเพ่ือประเมินผลการเรียนของนักเรียน
 2. ในการเรียนแตละคร้ังจะมีการบานใหนักเรียนกลับไปทำเพ่ือทบทวนและเตรียมตัวกอนมาเรียนครั้งถัดไป 
 3. โจทยไมซ้ำกับคอรส EP

Grammar
Practice Tests
- nouns
- articles
- pronouns
- verb forms
- adjectives
- adverbs
- comparison of 
 adj.&adv.
- relative clauses

Vocabulary 
Practice Tests
- synonyms
- phrasal verbs

Reading 
Practice Tests
- short passages
- short dialogues
- advertisement
- notices

ตะลุยโจทย
GIFTED 1

• ทบทวนและทำความเขาใจกับเนื้อหากอนสอบ โดยเนนเรื่อง parts of speech 
 เพื่อเปนพื้นฐานนำไปสูการเขาใจองครวมของโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ 
 ซึ่งจะเปนตัวชวยอยางมากในการทำขอสอบในสวนของไวยากรณ (grammar)
• เรียนรูเทคนิคในการตีความโจทย ตัดตัวเลือก และเลือกคำตอบดวยการฝก
 ทำโจทยทั้งแบบ sentence completion และ cloze โดยเร่ิมจากความยาก
 ระดับปานกลางไปจนถึงระดับยาก
• เพิ่มคลังคำศัพทดวยการฝกทำโจทยคำศัพททั้ง synonyms 
 และ phrasal verbs
• ฝกทำขอสอบ reading comprehension 
 ทั้งแบบบทสนทนา (short dialogues), โฆษณา, ปายประกาศ 
 และบทความแบบส้ัน (short passages)

Grammar
Practice Tests
- tenses
- passive voice
- conditional 
 sentences
- tag questions
- non-finite verbs
- prepositions
- conjunctions

Vocabulary 
Practice Tests
- synonyms
- phrasal verbs

Reading 
Practice Tests
- long passages
- long dialogues
- letters/e-mails

ตะลุยโจทย
GIFTED 2

• ทบทวนและทำความเขาใจกับเนื้อหากอนสอบ โดยเนนไวยากรณขั้นประยุกต
 ที่มีเน้ือหาซับซอนมากย่ิงขึ้น
• เรียนรูเทคนิคในการตีความโจทย ตัดตัวเลือก และเลือกคำตอบดวยการฝก
 ทำโจทยทั้งแบบ sentence completion และ error detection โดยเริ่มจาก
 ความยากระดับปานกลางไปจนถึงระดับยาก
• เพิ่มคลังคำศัพทดวยการฝกทำโจทยคำศัพททั้ง synonyms 
 และ phrasal verbs 
• ฝกทำขอสอบ reading comprehension 
 ทั้งแบบบทสนทนา (long dialogues), จดหมาย/อีเมล 
 และบทความแบบยาว (long passages)

- nouns - verbs
- articles - adverbs
- pronouns - prepositions
- adjectives - conjunctions

• เนนการทำความเขาใจหนาที่และการใชชนิดของคำในภาษาอังกฤษ 
 (Parts of Speech) เพื่อเปนพื้นฐานนำไปสูการเขาใจองครวมของโครงสราง
 ประโยคภาษาอังกฤษ
• เนนทำโจทยและแบบฝกหัดทั้งแบบเติมคำและฝกเขียนประโยคที่สมบูรณ
มีการทดสอบวัดความรูทายบท และมีใบแสดงผลการเรียนเมื่อเรียนจบคอรส 
 เพื่อใหผูปกครองไดติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด

อังกฤษ ป.6
สอบเขา ม.1
LEVEL 1

รูปแบบการเรียน

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส



18

คอรส เนื้อหา/หัวขอ

หมายเหตุ 1. ทั้ง 4 คอรส มีการทำ pre-test กอนเริ่มเรียน และทำ post-test กอนปดคอรสเพ่ือประเมินผลการเรียนของนักเรียน
 2. ในการเรียนแตละคร้ังจะมีการบานใหนักเรียนกลับไปทำเพ่ือทบทวนและเตรียมตัวกอนมาเรียนครั้งถัดไป 
 3. โจทยไมซ้ำกับคอรส GIFTED

• ทบทวนเน้ือหาและฝกทำขอสอบในสวนไวยากรณ (grammar) 
 ทั้งแบบคำตอบหลายตัวเลือก (multiple choice) 
 และแบบเติมคำ (fill-in-the-blank)

• เรียนรูเทคนิคในการตีความโจทย ตัดตัวเลือก 
 และเลือกคำตอบดวยการฝกทำโจทยทั้งแบบ sentence 
 completion, cloze, และ error detection

ครอบคลุมเนื้อหาในสวนไวยากรณ (grammar) 
ที่พบในการสอบเขา ม.1 ตั้งแต parts of speech 
ไปจนถึง verb forms, tenses, passive voice, 
conditional sentences, tag questions 
ในรูปแบบขอสอบ sentence completion, cloze, 
และ error detection ระดับความยากปานกลาง
ไปจนถึงยากมาก 

ตะลุยโจทย
EP 1

• ฝกอานบทความท้ังแบบสั้นและยาวในเวลาจำกัด 
 ทำความเขาใจเก่ียวกับคำถามประเภทตาง ๆ 
 ที่มักออกขอสอบ และเรียนรูวิธีการหาคำตอบในบทความ
 อยางรวดเร็วแมนยำ
• เพิ่มคลังคำศัพทดวยการฝกทำโจทยคำศัพททั้งแบบ 
 sentence completion และ cloze โดยเร่ิมจาก
 ความยากระดับปานกลางไปจนถึงระดับยากมาก

ครอบคลุมเนื้อหาในสวน reading comprehension 
ประกอบดวยบทความแบบส้ันและยาว (short and 
long passages) ทั้งท่ีเปนสาระความรู (non-fiction) 
และเรื่องแตง (fiction) 
พรอมทั้งบทสนทนา (conversations), 
โฆษณา (advertisement), ปายประกาศ (notices), 
จดหมายและอีเมล (letters and e-mails) 
สวน vocabulary เนน synonyms, phrasal verbs, 
และ idioms

ตะลุยโจทย
EP 2

• ฝกทำขอสอบแบบจับเวลา (เวลาท่ีใหทำจะนอยกวา
 เวลาสอบจริง เพื่อใหนักเรียนฝกตัดสินใจใหเร็วขึ้น
 และมีประสิทธิภาพมากข้ึน) มีเฉลยอธิบายอยางละเอียด
 หลังสอบเพื่อใหนักเรียนเขาใจจุดที่ถูก และจุดที่ผิด
 เพื่อปรับปรุงแกไขใหการเลือกคำตอบมีโอกาสถูกมากที่สุด

• เรียนรูเทคนิคในการทำขอสอบ reading comprehension 
 อยางละเอียดเปนขั้นตอน ทำความเขาใจกับจุดเดนของ
 บทความประเภทตาง ๆ และคำถามแตละประเภท
 ที่พบบอยในขอสอบ
• ฝกอานในเวลาท่ีกำหนด ตีความโจทย ตัดตัวเลือก
 และเลือกคำตอบท่ีถูกตองมากท่ีสุด
• เนนฝกอานบทความขนาดยาว (long passages) 
 และการตูนชอง (comic strips)
• เพิ่มคลังคำศัพทที่จำเปนมากกวา 500 คำท่ีตองรู
 กอนไปสอบจริง

ฝกทักษะการทำขอสอบแบบจับเวลา 
พรอมวิเคราะห คาดเดา และเก็งแนวขอสอบ 
ฝกทำขอสอบมากกวา 600 ขอ++ 
ครอบคลุมทุกกลุมเรื่องที่สำคัญ

ตะลุยโจทย
EP 3

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการสอบเขา ม.1 
โปรแกรม Gifted และ EP ที่ตองการเสริม
เพิ่มความแข็งแกรงดานการอานจับใจความและเพ่ิม
คลังคำศัพทเพื่อใหมั่นใจในทุกสนามสอบ ประกอบไปดวย
บทความหัวขอหลากหลายท่ีมักจะออกสอบทั้งแบบสั้น
และแบบยาว รวมถึงจดหมาย ปายประกาศ คำเตือน 
โฆษณา การตูนชอง และบทสนทนาตามสถานการณตาง ๆ  
ที่กำหนด เปนการตอยอดการฝกอาน และทำขอสอบสวน 
reading comprehension และ vocabulary 
จากคอรสตะลุยโจทย Gifted และตะลุยโจทย EP 2

ตะลุยโจทย
Reading

รูปแบบการเรียน

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
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คอรสภาษาไทย
สำหรับระดับชั้น ป.2 และ ป.3 โดย ครูเคก
ทำความรูจักครูพี่เคก : ครูพิมพพรรณ สันติเอกชุน 
จบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
# สอบ GAT ไทยเชื่อมโยง ได 150 คะแนนเต็ม
# คะแนนภาษาไทย O-net 80 คะแนน
# คะแนน 9 วิชาสามัญภาษาไทยและสังคม 83 คะแนน
 - สอบติดคณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 - สอบติดคณะอักษรศาสตร เอกประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - สอบติดคณะเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 - สอบติดคณะรัฐศาสตร สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 คอรสเรียน วันเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN61910 รักไทย ๑ 7 – 21 พ.ย. 63 (จันทร-เสาร) และ 28, 29 พ.ย. 63 15.10-17.10 6000

 BKN61876 รักไทย ๒ วันอาทิตย เริ่ม 6 ธ.ค. 63 – 21 มี.ค. 64 15.10-17.10 6000

เทอม ๑ : คอรสรักไทย ๑ เทอม ๒ : คอรสรักไทย ๒

เปนคอรสที่จะชวยปูพื้นฐานทางหลักภาษา การอาน 
การจับใจความ และชวยเพิ่มพูนทักษะการเขียน 
การสะกดคำที่ถูกตอง รวมทั้งติวแนวขอสอบเพิ่มคะแนน
ที่โรงเรียนใหกับนอง ๆ เพื่อใหไดผลการเรียนที่ดีเยี่ยม 
หัวขอเนื้อหา
พยัญชนะและไตรยางศ, มาตราตัวสะกด, สระ, วรรณยุกต, 
พยางค, กลุมคำและประโยค, คำที่ประวิสรรชนีย
และคำที่ไมประวิสรรชนีย, คำที่ใช รร, คำที่ใช บัน บรร, 
ชนิดของคำ (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา), 
การผันอักษร 3 หมู, การอานจับใจความสำคัญจากสื่อตาง ๆ, 
การอานขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ, 
มารยาทในการอาน, การเขียน อานสะกดคำที่ถูกตอง
มีแบบฝกและแนวขอสอบทบทวนเนื้อหาทุกเรื่อง

คอรสนี้จะเนนทบทวนเนื้อหาที่เรียนในประถมศึกษาตอนตน 
และเตรียมความพรอมใหนองๆในการศึกษาระดับชั้นที่สูงขึ้น 
ซึ่งมีเนื้อหาทางหลักภาษา และวรรณคดีที่เขมขนและซับซอน
มากยิ่งขึ้น
หัวขอเนื้อหา
อักษรนำ, อักษรควบแท – ไมแท, ตัวการันต, การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการจากคำ ภาพ และหัวขอที่กำหนด, มารยาท
ในการเขียน, การใชพจนานุกรม, คำที่มาจากภาษาตางประเทศ, 
คำที่มักเขียนผิด, คำพองเสียง พองรูป, คำคลองจอง คำขวัญ, 
คำพังเพย สำนวน และสุภาษิตไทย, การอานบทอาขยาน
และบทรอยกรองที่มีคุณคา, การอานเชิงวิเคราะห 
วรรณกรรมเยาวชน - นิทานพื้นบาน - นิทานชาดก
มีแบบฝกและแนวขอสอบทบทวนเนื้อหาทุกเรื่อง

เรียนรูภาษาไทยอยางเปนระบบ ตามลำดับขั้นตอน เพื่อวางฐานความรูดานวิชาการ
และการสื่อสารอยางถูกตอง ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน สรางความรูและความสุข

ในการเรียนรูใหกับนักเรียนไดเกิดความรักในวิชาภาษาไทยมากขึ้น

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
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ภูมิไทย ถายทอดความรูโดย ครูนิกม
    เรียนไทยใหเพลิน Learn ไทยสนุก
 คอรสภาษาไทยประถมปลาย 
เนนพัฒนาวิชาภาษาไทย ตามตัวชี้วัดระดับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๔- ๖ 
ดวยรูปแบบการสอนที่เรียนรูงาย เขาใจไดจริง ไมนาเบ่ือ 
รวบรวมเนื้อหาสาระของหลักและการใชภาษา และวรรณคดี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และ ๖ 
ตลอดจนฝกทักษะเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัยเพื่อใช ในการเขียนตอบขอสอบ O-NET  ในระดับตอไป

๑. ศึกษาคำไทยเจ็ดชนิด : ศึกษาคำนาม สรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ คำบุพบท คำสันทาน คำอุทาน รวมท้ังเจ็ดชนิดอยางถึงแกน
๒. งามวิวิธราชาศัพท : ศึกษาเรื่องคำราชาศัพทและสุภาพที่ใชในภาษา จำได ใชเปน สนุกสนาน
๓. รอยประดับสรรพโวหาร : ศึกษาเรื่องโวหารท่ีใชภาษาไทยต้ังแตง บรรยาย พรรณนา อุปมา สาธก เทศนา จนจบและเขาใจ
๔. ฝกอานวิเคราะหเขียน : พัฒนาทักษะการอานเรื่องที่ไมพบในบทเรียน เนนสรุป ตีความ วิเคราะหความเปน
 แทรกการเขียนตอบอัตนัยเบื้องตน
๕. รูเรียนวรรณคดี : ศึกษาเนื้อหาวรรณคดีลำนำที่เรียนในระดับชั้น ป.๕ โดยเร่ิมตั้งเรื่อง กำเนิดผิดพนคนทั้งหลาย 
 กระเชาของนางสีดา วิชาเหมือนสินคา และ ป. ๖ เรื่อง นักสืบทองอิน การเดินทางของพลายนอย อยาชิงสุกกอนหามไมงาม

ภูมิไทย ๑ เรียนไทยใหเพลิน Learn ไทยสนุก

ภูมิไทย ๒ เรียนไทยใหเพลิน Learn ไทยสนุก

ภูมิไทย ๓ เรียนไทยใหเพลิน Learn ไทยสนุก

๑. ผันวรรณยุกต ควบ นำ คำเปน-ตาย : ศึกษาเรื่องการผันวรรณยุกต อักษรควบแท ควบไมแท อักษรนำ 
 คำเปน คำตายอยางเขาใจ รูจริง
๒. รูคำคลายไวพจนศึกษา : ศึกษาคำไวพจน คำความหมายเหมือนคำคลาย เชน กีดกัน กีดขวาง ขัดขวาง ใชในบริบทที่ตางกัน เปนตน
๓. สำนวนชวนเฮฮา : ศึกษาสำนวน สุภาษิต คำพังเพย ตางๆ เขาใจท้ังความหมาย และท่ีมาอยางลึกซื้ง
๔. ฉกาจกลาสะกดคำ : ศึกษาและฝกฝนการเขียนสะกดคำเดิมจากงายไปหายาก ประไมประวิสรรชนีย การใช สระ ไอ ใอ 
 การใช บรร บัน ตัวการันต คำทับศัพท คำในบทเรียน ในนอกบทเรียนที่มักสะกดผิด
๕. ดื่มด่ำวรรณคดี : ศึกษาเนื้อหาวรรณคดีลำนำที่เรียนในระดับชั้น ป.๕ โดยเร่ิมตั้งเรื่อง พอคาจากเมาะตะมะ ตนเปนที่พึงแหงตน 
 คบคนคนพาลพาลพาไปหาผิด   เหตุการณในบานสวน  ดวยไทยลวน หมายรักสามัคคี และ ป. ๖ เรื่อง อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี 
 ศึกสายเลือด
๖. มากมีเรื่องอาน-เขียน พัฒนาทักษะการอานเรื่องที่ไมพบในบทเรียน เนนสรุป ตีความ วิเคราะหความเปน
 แทรกการเขียนตอบอัตนัยในระดับสูงขึ้น

๑. สรางคำนาคนคิด : ศึกษาเรื่องการสรางคำในภาษาไทย คำมูล คำประสม คำซอน คำซ้ำ
๒. ชวนพินิจหลากภาษา : ศึกษาเรื่องไทยแท คำยืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต  ภาษาเขมร 
๓. สมาสสนธิวิทยา : ศึกษาเรื่องคำสมาส-สนธิ
๔. สื่อนำพาประโยควลี : ศึกษาเรื่องวลี กลุมคำ ประโยคเดียว ประโยครวม ประโยคซอน ประโยคเพ่ือการส่ือสาร
๕. อาน-เขียนดีชวนวิเคราะห : พัฒนาทักษะการอานเรื่องที่ไมพบในบทเรียน เนนสรุป ตีความ วิเคราะหความเปน
 แทรกการเขียนตอบอัตนัยในระดับสูงขึ้น

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส



คอรสสังคมศึกษา เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 โดย ครูพี่ Milk (อิทธิกร ตานะโก)
 รัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร

สำหรับการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน, สอบเขา ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน
และโรงเรียนในเครือ สพฐ. ชื่อดัง

 “สังคมศึกษา” เปนวิชาหน่ึงในหัวใจหลักของการเพ่ิมคะแนนสอบเขา ม.1 โรงเรียนมัธยมชั้นนำ และทำเกรด 
สังคมประถมปลายในโรงเรียน “ครูพี่ Milk” เบื้องหลังความสำเร็จของนองๆ หลายรุนที่ผานมา จะเปลี่ยนความคิด 
จากวิชาที่ “ยากที่สุด” ใหเปนเรื่อง “งายที่สุด” สนุกสนานและเปนกันเอง “เขาถึงใกล - เขาใจงายแบบหองเรียนเล็ก 
(Mini Class)” พรอมวัดผล คุณครูยินดีตอบคำถามทุกขอสงสัยไขกุญแจความสำเร็จไปดวยกัน

รูลึก ถึงจุดออนและจุดแข็งของนองๆแตละคน
ฝกวิเคราะห กับโจทยทุกสาระพรอมเทคนิคสุดพิเศษ
เกาะติดความรูอยางแทจริง กับเนื้อหาเช่ือมโยงกับโจทย

คอรสสังคมประถมปลาย เพื่อเพิ่มเกรด และเตรียมพรอมสูความเปนเลิศ สอบเขา ม.1
(เน้ือหาไมตอเนื่องกัน นองๆสามารถเลือกเรียนพรอมกันได)

* คอรสสั้นพิเศษ 1 วันทันใจ * เพื่อสอบเขา ม.1 กอนลงสนามสอบจริง
* วันหยุดสุดหรรษา เจาะใจสังคมเฉพาะเร่ือง *
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เรียนรูเนื้อหา ผานการฝกทำแนวขอสอบเชิงลึกพรอมกลยุทธตางๆ ครอบคลุมสาระ
ศาสนา หนาที่พลเมือง และเศรษฐศาสตร อยางสมบูรณแบบ
เรียนรูเนื้อหา ผานการฝกทำแนวขอสอบเชิงลึกพรอมกลยุทธตางๆ ครอบคลุมสาระ
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และความรู ASEAN อยางสมบูรณแบบ
ตะลุยแนวขอสอบเกาเชิงลึกยอนหลังและรูปแบบใหมตรงจุด เพื่อความสำเร็จขั้นสูงสุด 
เก็งขอสอบทุกสาระการเรียนรู พรอมจับเวลาขอสอบวัดผลเสมือนจริง

อัจฉริยะสังคม
สอบเขา ม.1 (Part A)

อัจฉริยะสังคม
สอบเขา ม.1 (Part B)

เจาะโจทยเขมสังคม
สอบเขา ม.1 (Intensive)

เรื่องใกลตัวในชีวิตประจำวันท่ีนองๆตองรู กับการเช็คเนื้อหาท้ังสาระ หนาที่พลเมือง 
และศาสนาสากล ใหแนน พรอมสรุปเน้ือหาและฝกทำขอสอบเฉพาะทาง
หมุนโลกทุกองศาไปดวยกันจากอดีตสูปจจุบัน ดวยการเช็คเนื้อหาท้ังสาระ ภูมิศาสตร 
และประวัติศาสตร ใหแนน พรอมสรุปเน้ือหาและฝกทำขอสอบเฉพาะทาง
เศรษฐกิจนารูและกาวทันกระแสโลก กบัการเช็คเนื้อหาท้ังสาระ เศรษฐศาสตร 
และเพ่ือนบานของเรา ใหแนน พรอมสรุปเน้ือหาและฝกทำขอสอบเฉพาะทาง

หนาที่พลเมืองฮาเฮ 
(Part A)

ทองโลกภูมิศาสตร 
(Part B)

เศรษฐศาสตรพาเพลิน 
(Part C)

* วันหยุดสุดหรรษา เจาะใจสังคมเฉพาะเร่ือง *

รวมมิตรเมดเลย 1 วันกับประเด็นเน้ือหาท่ีตองรู เพื่อพิชิตโจทยสังคม สอบเขา ม.1 
อยางเขาใจงาย พรอมความสนุกเฮฮา และไดความรูเขมขนสไตลครูพี่ Milk
1 วันพิเศษ เผยกลเม็ดเคล็ดลับพิชิตโจทยสังคมสอบเขา ม.1 เพิ่มความมั่นใจ
และคะแนนสูงสุดในสนามสอบ ดวยเทคนิคเชิงกลยุทธขั้นเทพสไตลเด็กครูพี่ Milk 
สรุปขาว - เหตุการณปจจุบันรอบโลกทุกมิติ และลึกทุกประเด็นทันสมัยอยางเขมขนแมนยำ
พรอมฝกฝนเนนแนวขอสอบขาว เพื่อใชสอบเขา ม.1 โดยเฉพาะ

เมดเลยเฮฮาสังคม
สอบเขา ม.1

เทคนิคพิชิตโจทยขั้นเทพ
สอบเขา ม.1

เจาะขาวเดน 
สอบเขา ม.1
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COURSE FLOWCHART: เตรียมความพรอมสังคมประถมปลายเพ่ือสอบเขา ม.1

 หนาที่พลเมืองฮาเฮ (Part A) เมดเลยเฮฮาสังคม สอบเขา ม.1

 ทองโลกภูมิศาสตร (Part B) เทคนิคพิชิตโจทยขั้นเทพ สอบเขา ม.1

 เศรษฐศาสตรพาเพลิน (Part C) เจาะขาวเดน สอบเขา ม.1

 อัจฉริยะสังคม สอบเขา ม.1  (Part A) อัจฉริยะสังคม สอบเขา ม.1  (Part B)

เจาะโจทยเขมสังคม สอบเขา ม.1 (Intensive)

* เนื้อหา-โจทยตางๆในแตละชุด ไมตอเน่ืองกันและไมซ้ำกัน

กาวหนาดวยความรูและความฝนของนองๆ
สูนาทีที่ยิ่งใหญแหงความสำเร็จกับครูพี่ Milk

 คอรสเรียน วันเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 อัจฉริยะสังคม B 7-21 พ.ย. 63 (จันทร-เสาร) และ 28, 29 พ.ย. 63 15.10-17.10 6500

 ตะลุยโจทยสังคม Intensive วันเสาร เริ่ม 5 ธ.ค. – 20 มี.ค. 63 10.10-12.10 6500

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส

  วันเรียน เวลาเรียน คอรสสด ลุยโจทยสังคมพิชิตสนามสอบเขา ม.1 โดย ครูมิลค คาลงทะเบียน

 วันอาทิตยที่ 8 พ.ย. 63 09.00-16.00 หนาที่พลเมืองฮาเฮ (สาระหนาที่พลเมือง และศาสนาสากล) 1000

 วันอาทิตยที่ 15 พ.ย. 63 09.00-16.00 ทองโลกภูมิศาสตร (สาระภูมิศาสตร และประวัติศาสตร) 1000

 วันอาทิตยที่ 22 พ.ย. 63 09.00-16.00 เศรษฐศาสตรพาเพลิน (สาระเศรษฐศาสตรและเพ่ือนบานของเรา) 1000

 วันจันทรที่ 7 ธ.ค. 63 09.00-16.00 เมดเลยสังคมเฮฮา สอบเขา ม.1 (รวมโจทยเด็ด ๆ กับประเด็นสำคัญที่ตองรู) 1000

 วันพฤหัสที่ 10 ธ.ค. 63 09.00-16.00 เทคนิคพิชิตโจทยสังคม สอบเขา ม.1 (รวมกลเม็ดเคล็ดลับในการทำคะแนนใหดี) 1000

คอรสพิเศษ สรุป+ตะลุยโจทยสังคมประถมปลาย เจาะเขมเนื้อหา พรอมโจทยเด็ดที่นาสนใจ
เพ่ือเตรียมพรอมกาวสูสนามสอบเขา ม.1 ดวยความม่ันใจ กับ ครูมิลค



คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส

ครูเจี๊ยบ - คุณครูศิริพร พรหมพาหกุล
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร มหิดล, ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.)
แนวการคิดในการสอน  :  วิเคราะหปญหาการเรียนคณิต ดวยความคิดที่สรางสรรค สอนใหมุงมั่นทำอยางเขาใจ
ลักษณะการเรียนการสอน 
  สอนเนนเนื้อหาวิชาการอยางละเอียด พรอมโจทยเชิงประยุกต เพื่อใหเด็กนำไปใชไดจริง
  มีการบานใหนักเรียนนำกลับไปฝกฝนอยางสม่ำเสมอ และเพ่ิมความใสใจในการทำการบานดวย “การดสะสมแตม” 
  วิธีนี้จะชวยใหเด็กรูสึกอยากทำการบานมากข้ึน และผูปกครองสามารถตรวจสอบไดวา นักเรียนทำการบานหรือไม 
  จากการดสะสมแตม
  สอนวิธีการมองโจทยยากและซับซอนใหกลายเปนโจทยงาย มีสูตรลัดในการคิดมากมาย
  สอนโจทยยากดวยแนวการคิดที่เขาใจไดงายและเหมาะสมกับนักเรียนในแตละวัย
  ฝกโจทยอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากงายไปยาก โจทยแตละขอถูกคิดและเรียบเรียงมาเปนอยางดี
  สอดแทรกเกมสคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดใชจินตนาการ และไหวพริบในการแกปญหา
  ปลูกฝงทัศนะคติในการเรียนคณิตศาสตร ใหนักเรียนรูสึกรัก และสนุกกับการเรียน

ครูบิว - คุณครูธิติยา ไชยศร
จบการศึกษา ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาประถมศึกษา (วิชาเอกคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร)
  ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท : สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลักษณะการเรียนการสอน
  ปูพื้นฐานความเขาใจท่ีถูกตอง นำสูการวิเคราะหโจทยที่มีความซับซอน พรอมสอนเทคนิคและสูตรลัดตางๆ 
  ฝกฝนทักษะการคำนวณ การคิด วิเคราะห ผานการทำแบบฝกหัดในรูปแบบท่ีหลากหลาย
  มีการประเมินพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน จากการสังเกตพฤติกรรม และการทำแบบทดสอบประเมินความรู
  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรู ซักถามขอสงสัยไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
  สอดแทรกเกมสคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนไดใชไหวพริบในการแกปญหา และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน
  เปนกันเอง

ทำความรูจักกับคุณครู
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ครูปอม - คุณครูวิมล สุรกิตติดำรง
จบการศึกษา ปริญญาตรี :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี (บางมด)
 ปริญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะการเรียนการสอน 
  เนนการสอนนักเรียนใหเขาใจเนื้อหาพื้นฐานคณิตศาสตรประถมปลายอยางละเอียด และฝกทำโจทย โดยเริ่มจากงาย 
  ไปหายาก อีกทั้งคุณครูยังเนนการเรียนการสอนโดยพัฒนาความฉลาดทางความคิด (I.Q) และความฉลาดทางอารมณ 
  (E.Q.) ควบคูกันไป ซึ่งทำใหนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
  สอนเทคนิคและสูตรการคิดลัดตางๆ ใหนักเรียนสามารถนำไปประยุกตใชกับโจทยได
  ฝกการวิเคราะหโจทยปญหาและแนวการคิดอยางมีขั้นตอน พรอมอธิบายอยางละเอียด
  คุณครูมีแบบทดสอบวัดผลความเขาใจของนักเรียนเปนระยะ โดยคุณครูจะออกขอสอบในส่ิงท่ีสอน รวมถึงขอสอบที่เปน 
  ลักษณะเชิงประยุกต เพื่อใหนักเรียนสามารถทำโจทยไดหลากหลายรูปแบบ
  คุณครูมีการสอดแทรกเกมสคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนฝกการใชทักษะอยางตอเนื่อง อีกทั้งในการทำแบบฝกหัด 
  ในหองเรียนและการบานทุกครั้ง คุณครูจะใหแสตมปสะสมแตม เพื่อเปนรางวัลสำหรับนักเรียน และเปนการจูงใจ 
  ใหนักเรียนอยากทำการบานทุกครั้ง โดยนักเรียนสามารถนำแตมมาแลกเปนของรางวัลไดในวันปดคอรส
  คุณครูมีความเปนกันเองกับนักเรียน ทำใหนักเรียนกลาถามและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับคุณครู ทั้งในและนอกหองเรียน
  ผูปกครองและนักเรียนสามารถติดตอและพูดคุยกับคุณครู เพื่อปรึกษาในเร่ืองการเรียนไดที่เบอร 081-6422340 
  ในเวลา 17.00 น. - 19.00 น.
  คอรสของคุณครูเหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการเพ่ิมเกรดท่ีโรงเรียนรวมถึงนักเรียนที่ตองการสอบเขา ม.1 
  โรงเรียนที่มีชื่อเสียง

ครูโยชิ - คุณครูเมธายชญ ตระกูลลักขณา
จบการศึกษา ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ลักษณะการเรียนการสอน         
  อธิบายเนื้อหาอยางละเอียด โดยเริ่มตนจากความรูพื้นฐาน พัฒนาตอเนื่องสูความเขาใจอยางถองแท เพื่อตอยอดไปถึง 
  คณิตศาสตรขั้นสูง
  ดูแลนักเรียนอยางใกลชิดและทั่วถึง นักเรียนสามารถถามขอสงสัยระหวางการเรียนไดอยางเปนกันเอง
  ฝกฝนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางสม่ำเสมอ ดวยการบานทดสอบความเขาใจรายหัวขอในแตละบทเปนระยะ 
  ดวยแบบทดสอบยอย และประเมินวัดผลความเขาใจในเนื้อหาท้ังหมดที่ไดเรียนไปแลวในคอรสนั้นๆ ดวยแบบทดสอบ 
  ปลายคอรส เมื่อจบคอรสนักเรียนจะไดรับใบประเมินผลเปนการสรุปผลการเรียนทั้งหมด

ทำความรูจักกับคุณครู
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ทำความรูจักกับคุณครู

ครูจูน - คุณครูสุจิตรา ใจสุข
จบการศึกษา ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา 
  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท : ภาควิชาวิจัย และจิตวิทยาการศึกษา 
  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ลักษณะการเรียนการสอน
  เนนการทำแบบฝกหัด เพื่อฝกฝน และพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
  มีกิจกรรมเสริมดานการฟง และการจับใจความภาษาอังกฤษจากส่ือการสอนรูปแบบตางๆ
  มีการประเมินผลในระหวางเรียน และหลังเรียนดวยแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลผูเรียน
  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอน

ครูนก - คุณครูนฤมล หนอนิล
จบการศึกษา ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา 
  วิชาเอกวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลักษณะการเรียนการสอน  
  มีความเปนกันเองระหวางผูเรียนและผูสอน
  เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการทดลองปฏิบัติจริง
  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และซักถามเพ่ิมเติมจากครูผูสอน  
  มีแบบทดสอบท้ังกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดพัฒนาการของผูเรียน  

ครูตอง – ดร.ตองจิต แกงสันเทียะ
จบการศึกษา : ปริญญาเอก  เคมีวิเคราะห คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาโท  วท.ม.เคมี สาขาเคมีวิเคราะหและอนินทรียประยุกต มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลักษณะการเรียนการสอน
 ฝกการเรียนรู วิธีวิเคราะห ทักษะวิทยาศาสตรอยางมีระบบแบบแผน ดวยบรรยากาศท่ีสนุก รูและเขาใจอยางแทจริง 
เนนความเปนกันเอง นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห และซักถามขอสงสัยจากผูสอน พรอมทำการประเมินผล 
เปนระยะ เพื่อวัดพัฒนาการของผูเรียน

ครูฉลุย – คุณครูทัศริญธร อธิภัทรพงศ
จบการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) 
   วิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลักษณะการเรียนการสอน
  มีการเรียนการสอนลักษณะเปนกันเอง ใสใจนักเรียน เนนผูเรียนเปนสำคัญ
  มีการเรียบเรียงเน้ือหา ใหผูเรียนสามารถเขาใจภาพรวม มองเห็นจุดสำคัญ และสามารถจดจำรายละเอียดไดงาย
  ใหผูเรียนมีการเรียนรู การสังเกต ฝกทักษะกระบวนการคิด และการวิเคราะหอยางเปนระบบ 
  ตามหลักการทางวิทยาศาสตร สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
  ใหผูเรียนมีความกลาแสดงออกในการตอบคำถาม ตั้งคำถาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
  มีแบบฝกหัดประเมินพัฒนาการของผูเรียน
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ปดเทอม เร่ิม 7-21 พ.ย. 63 (จันทร-เสาร) และ 28, 29 พ.ย. 63

  รหัสคอรส เวลาเรียน วิชา ผูสอน คาลงทะเบียน

  BKN61804 08.00-10.00 คณิต ป.4 เทอม 2 ครูปอม 6000

 ป.4 BKN61805 10.10-12.10 อังกฤษ ป.4 เทอม 2 ครูเนิรส 6000

  BKN61806 13.00-15.00 วิทย ป.4 เทอม 2 ครูฉลุย 6000

  BKN61807 08.00-10.00 คณิตพื้นฐาน 3 ครูเจี๊ยบ 6000

  BKN61808 08.00-10.00 วิทย ป.5 เทอม 2 ดร.ตอง 6000

  BKN61810 08.00-10.00 ภูมิไทย ๒ ครูนิกม 6000

  BKN61811 10.10-12.10 คณิตพื้นฐาน 1 ครูบิว 6000

  BKN61812 10.10-12.10 คณิตพื้นฐาน 3 ครูปอม 6000

 
ป.5

 BKN61813 10.10-12.10 Fun Math ป.5 เทอม 2 ครูโยชิ 6000

  BKN61814 10.10-12.10 วิทย ป.5 เทอม 2 ครูนก 6000

  BKN61816 10.10-12.10 ภูมิไทย ๓ ครูนิกม 6000

  BKN61817 13.00-15.00 คณิตพื้นฐาน 2 ครูบิว 6000

  BKN61818 13.00-15.00 วิทย ป.5 เทอม 2 ครูนก 6000

  BKN61819 13.00-15.00 อังกฤษ ป.5 เทอม 2 ครูเนิรส 6000

  BKN61820 15.10-17.10 คณิตพื้นฐาน 3 ครูบิว 6000

ปดเทอม เรียนวันเสารและวันอาทิตย เริ่ม 31 ต.ค. – 29 พ.ย. 63

 รหัสคอรส เวลาเรียน วิชา ผูสอน คาลงทะเบียน

 BKN61614 08.00-11.00 Fun Math ป.2/2 PLUS ครูอ่ำ 6500

 BKN61616 12.00-15.00 Fun Math ป.3/2 PLUS ครูอ่ำ 6500

 BKN61617 15.10-18.10 Fun Math ป.4/2 PLUS ครูอ่ำ 6500
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  รหัสคอรส เวลาเรียน วิชา ผูสอน คาลงทะเบียน

  BKN61821 08.00-10.00 Fun Math ป.6 เทอม 2 ครูโยชิ 6000

  BKN61822 08.00-10.00 คณิตเกงเลข 3 ครูบิว 6000

  BKN61823 08.00-10.00 วิทย ป.6 เทอม 2 ครูนก 6000

  BKN61824 08.00-10.00 อังกฤษ ป.6 เทอม 2 ครูเนิรส 6000

 
ป.6

 BKN61810 08.00-10.00 ภูมิไทย ๒ ครูนิกม 6000

  BKN61825 10.10-12.10 คณิตเกงเลข 3 ครูเจี๊ยบ 6000

  BKN61826 10.10-12.10 วิทย ป.6 เทอม 2 ดร.ตอง 6000

  BKN61816 10.10-12.10 ภูมิไทย ๓ ครูนิกม 6000

  BKN61827 13.00-15.00 คณิตเกงเลข 3 ครูปอม 6000

  BKN61828 13.00-15.00 วิทย ป.6 เทอม 2 ดร.ตอง 6000

ปดเทอม เร่ิม 7-21 พ.ย. 63 (จันทร-เสาร) และ 28, 29 พ.ย. 63

 รหัสคอรส เวลาเรียน วิชา ผูสอน คาลงทะเบียน

 BKN61829 08.00-10.00 ฝกโจทยวิทย Series 1 (ชีวะ - เคมี) ครูฉลุย 6500

 จัดกลุม 10.10-12.10 ตะลุยโจทยชีวะ- เคมีสอบเขา Gifted ครูฉลุย 6500

 BKN61831 13.00-15.00 Speed Math 2  ครูโยชิ 6500   เรขาคณิต-สถิติและความนาจะเปน

 BKN61832 13.00-15.00 กาวเกงคณิต Adv.1 ครูเจ๊ียบ 6500   เชื่อมโยงเรื่อง ม.ตน ที่ สำคัญ

 BKN61834 15.10-17.10 Speed Math 1 จำนวนและพีชคณิต ครูโยชิ 6500

 BKN61835 15.10-18.10 ตะลุยโจทยคณิตพิชิต Gifted 1 ครูเจี๊ยบ 7000

 BKN61836 15.10-17.10 ฝกโจทยวิทย Series 3 ครูฉลุย 6500   ตะลุยโจทยวิทยพิชิตทุกสนามสอบ

 BKN61837 15.10-17.10 อัจฉริยะสังคม B ครูมิลค 6500

คอรสฝกโจทยสำหรับนักเรียน ป.6 เตรียมความพรอมสอบเขา ม.1
 และนักเรียน ป.4-ป.5 ที่ตองการฝกโจทยพัฒนาความรู

เพื่อเตรียมตัวลงสนามสอบแขงขันที่สำคัญ
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  รหัสคอรส เวลาเรียน วิชา ผูสอน คาลงทะเบียน

 ป.2 BKN61618 08.00-10.00 Fun Math ป.2/2 PLUS ครูอ่ำ 6500
  BKN61619 10.10-12.10 Fun Math ป.3/1 PLUS ครูอ่ำ 6500
 ป.3 BKN61620 13.00-15.00 Fun Math ป.3/2 PLUS ครูอ่ำ 6500
  BKN61838 15.10-17.10 วิทย ป.3 เทอม 2 ครูนก 6000
 
ป.4

 BKN61839 13.00-15.00 วิทย ป.4 เทอม 2 ครูนก 6000
  BKN61621 15.10-17.10 Fun Math ป.4/2 PLUS ครูอ่ำ 6500
  BKN61841 08.00-10.00 คณิตพื้นฐาน 3 ครูเจี๊ยบ 6000
  BKN61842 08.00-10.00 วิทย ป.5 เทอม 2 ครูนก 6000
  BKN61843 08.00-10.00 อังกฤษ ป.5 เทอม 2 ครูจูน 6000
  BKN61844 08.00-10.00 ภูมิไทย ๒ ครูนิกม 6000
 
ป.5

 BKN61845 10.10-12.10 คณิตพื้นฐาน 3 ครูปอม 6000
  BKN61846 10.10-12.10 อังกฤษ ป.5 เทอม 2 ครูจูน 6000
  BKN61847 10.10-12.10 ภูมิไทย ๓ ครูนิกม 6000
  BKN61848 13.00-15.00 คณิตพื้นฐาน 1 ครูปอม 6000
  BKN61849 13.00-15.00 คณิตพื้นฐาน 3 ครูบิว 6000
  BKN61850 15.10-17.10 วิทย ป.5 เทอม 2 ดร.ตอง 6000
  BKN61851 08.00-10.00 คณิตเกงเลข 1 ครูบิว 6000
  BKN61852 08.00-10.00 คณิตเกงเลข 3 ครูปอม 6000
  BKN61853 08.00-10.00 วิทย ป.6 เทอม 2 ดร.ตอง 6000
  BKN61844 08.00-10.00 ภูมิไทย ๒ ครูนิกม 6000
  BKN61854 10.10-12.10 คณิตเกงเลข 2 ครูบิว 6000
  BKN61855 10.10-12.10 คณิตเกงเลข 3 ครูเจี๊ยบ 6000
 ป.6 BKN61856 10.10-12.10 Fun Math ป.6 เทอม 2 ครูโยชิ 6000
  BKN61857 10.10-12.10 วิทย ป.6 เทอม 2 ครูนก 6000
  BKN61847 10.10-12.10 ภูมิไทย ๓ ครูนิกม 6000
  BKN61858 13.00-15.00 วิทย ป.6 เทอม 2 ดร.ตอง 6000
  BKN61859 13.00-15.00 อังกฤษ ป.6 เทอม 2 ครูจูน 6000
  BKN61860 15.10-17.10 คณิตเกงเลข 3 ครูบิว 6000
  BKN61861 15.10-17.10 อังกฤษ ป.6 เทอม 2 ครูจูน 6000

เปดเทอม 2 วันเสาร เริ่ม 5 ธ.ค. 63 - 20 มี.ค. 64 (หยุดวันที่ 2 ม.ค. 64)



 รหัสคอรส เวลาเรียน วิชา ผูสอน คาลงทะเบียน

 BKN61862 08.00-10.00 ตะลุยคณิต ป.6 สอบเขา EP ครูโยชิ 6500

 BKN61863 08.00-10.00 ตะลุยโจทยอังกฤษสอบเขา Gifted Level 2 ครูมอย 6500

 BKN61864 10.10-12.10 ตะลุยวิทย ป.6 สอบเขา EP ดร.ตอง 6500

 BKN61865 10.10-12.10 ตะลุยโจทยสังคมพิชิตสอบเขา ม.1 ทุกสนามสอบ ครูมิลค 6500

 BKN61866 13.00-15.00 Speed Math 3 ฝกโจทยคณิตคิดเร็ว ครูโยชิ 6500

 BKN61867 13.00-15.00 กาวเกงคณิต Adv.2 ครูเจ๊ียบ 6500   เชื่อมโยงเรื่อง ม.ตน และแนวโจทย Gifted

 BKN61868 13.00-15.00 ฝกโจทยวิทย Series 1 (ชีวะ - เคมี) ครูฉลุย 6500

 BKN61869 13.00-15.00 ตะลุยโจทยอังกฤษสอบเขา EP Level 3 (Final) ครูมอย 6500

 BKN61870 15.10-18.10 ตะลุยโจทยคณิตพิชิต Gifted 2 ครูเจี๊ยบ 7000

 BKN61871 15.10-17.10 ฝกโจทยวิทย Series 2 (ฟสิกส-ดาราศาสตร) ครูฉลุย 6500

 BKN61872 15.10-17.10 ตะลุยโจทยอังกฤษ Reading + Vocab ครูมอย 6500

คอรสฝกโจทยสำหรับนักเรียน ป.6 เตรียมความพรอมสอบเขา ม.1
 และนักเรียน ป.4-ป.5 ที่ตองการฝกโจทยพัฒนาความรู

เพื่อเตรียมตัวลงสนามสอบแขงขันที่สำคัญ

จัดกลุมพิเศษติวเขมวิทย ป.6 พิชิตสอบเขา 1 โครงการ Gifted โดย ครูฉลุย

เปดเทอม 2 วันเสาร เริ่ม 5 ธ.ค. 63 - 20 มี.ค. 64 (หยุดวันที่ 2 ม.ค. 64)
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 เวลาเรียน คอรสเรียน คาลงทะเบียน

 08.00-10.00 ตะลุยโจทย ชีวะ-เคมี สอบเขา Gifted 6500

 10.10-12.10 ตะลุยโจทย ฟสิกส-ดาราศาสตร-วิทยกายภาพฯ  สอบเขา Gifted 6500

พิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครพรอมกันทั้ง 2 คอรส 
รับสวนลดพิเศษมูลคา 3,000 บาท

ชำระคาลงทะเบียน 10,000 บาท  จาก 13,000 บาท13,0003,000



เปดเทอม 2 วันอาทิตย เริ่ม 6 ธ.ค. 63 - 21 มี.ค. 64 (หยุดวันท่ี 3 ม.ค. 64)
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  รหัสคอรส เวลาเรียน วิชา ผูสอน คาลงทะเบียน

  BKN61873 13.00-15.00 คณิต ป.2 เทอม 2 ครูบิว 6000

 ป.2 BKN61875 15.10-17.10 วิทย ป.2 เทอม 2 ครูนก 6000

  BKN61876 15.10-17.10 รักไทย ๒ ครูเคก 6000

  BKN61887 13.00-15.00 วิทย ป.3 เทอม 2 ครูนก 6000

 ป.3 BKN61878 15.10-17.10 คณิต ป.3 เทอม 2 ครูบิว 6000

  BKN61876 15.10-17.10 รักไทย ๒ ครูเคก 6000

  BKN61879 08.00-10.00 อังกฤษ ป.4 เทอม 2 ครูจูน 6000

 ป.4 BKN61880 10.10-12.10 วิทย ป.4 เทอม 2 ครูนก 6000

  BKN61881 13.00-15.00 คณิต ป.4 เทอม 2 ครูปอม 6000

  BKN61882 08.00-10.00 คณิตพื้นฐาน 3 ครูเจี๊ยบ 6000

  BKN61883 08.00-10.00 วิทย ป.5 เทอม 2 ดร.ตอง 6000

 
ป.5

 BKN61884 10.10-12.10 คณิตพื้นฐาน 3 ครูปอม 6000

  BKN61885 10.10-12.10 วิทย ป.5 เทอม 2 ครูฉลุย 6000

  BKN61886 10.10-12.10 อังกฤษ ป.5 เทอม 2 ครูจูน 6000

  BKN61888 15.10-17.10 อังกฤษ ป.5 เทอม 2 ครูจูน 6000

  BKN61889 08.00-10.00 คณิตเกงเลข 3 ครูปอม 6000

  BKN61890 08.00-10.00 วิทย ป.6 เทอม 2 ครูนก 6000

 
ป.6

 BKN61891 10.10-12.10 คณิตเกงเลข 3 ครูเจี๊ยบ 6000

  BKN61892 10.10-12.10 วิทย ป.6 เทอม 2 ดร.ตอง 6000

  BKN61893 13.00-15.00 วิทย ป.6 เทอม 2 ครูฉลุย 6000

  BKN61894 13.00-15.00 อังกฤษ ป.6 เทอม 2 ครูจูน 6000
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เปดเทอม 2 วันอาทิตย เริ่ม 6 ธ.ค. 63 - 21 มี.ค. 64 (หยุดวันท่ี 3 ม.ค. 64)

คอรสฝกโจทยสำหรับนักเรียน ป.6 เตรียมความพรอมสอบเขา ม.1
 และนักเรียน ป.4-ป.5 ที่ตองการฝกโจทยพัฒนาความรู

เพื่อเตรียมตัวลงสนามสอบแขงขันที่สำคัญ
 รหัสคอรส เวลาเรียน วิชา ผูสอน คาลงทะเบียน

 BKN61895 08.00-10.00 Speed Math 1 จำนวนและพีชคณิต ครูโยชิ 6500

 BKN61896 08.00-10.00 ฝกโจทยวิทย Series 3 ครูฉลุย 6500   ตะลุยโจทยวิทยพิชิตทุกสนามสอบ

 BKN61897 08.00-10.00 ตะลุยโจทยอังกฤษสอบเขา EP Level 3 (Final) ครูมอย 6500

 BKN61898 10.10-12.10 ตะลุยคณิต ป.6 สอบเขา EP ครูโยชิ 6500

 BKN61899 10.10-12.10 ตะลุยโจทยอังกฤษสอบเขา Gifted Level 2 ครูมอย 6500

 BKN61900 13.00-15.00 Speed Math 2 ครูโยชิ 6500   เรขาคณิต-สถิติและความนาจะเปน

 BKN61902 15.10-17.10 Speed Math 3 ฝกโจทยคณิตคิดเร็ว ครูโยชิ 6500

 BKN61904 15.10-17.10 ฝกโจทยวิทย Series 1 (ชีวะ-เคมี) ครูฉลุย 6500

คอรสตะลุยโจทยเขมขน เพื่อสอบเขา ม.1 ร.ร.สาธิตฯ ปทุมวัน
สอนสดโดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนมัธยมท่ีมีชื่อเสียง

วันอาทิตย เริ่ม 6 ธ.ค. 63 (เรียน 8 คร้ัง)
 รหัสคอรส เวลาเรียน วิชา คาลงทะเบียน

 BKN61907 13.00-15.00 ตะลุยเขมโจทยสังคม Intensive ป.6 พิชิตสาธิตฯ ปทุมวัน 6,000

 BKN61908 15.10-17.10 ตะลุยเขมโจทยภาษาไทย Intensive ป.6 พิชิตสาธิตฯ ปทุมวัน 6,000

จัดกลุมยอยพิเศษเฉพาะกิจ พิชิตความรูคณิตสอบเขา ม.1 
ฝกโจทยคณิต เรียนสดกับ ครูเจี๊ยบ

เนนการฝกเทคนิคแกปญหาโจทยที่ออกบอยในสนามสอบเขา ม.1 สาธิตฯ, Gifted

 คอรสเรียน วันเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 จัดกลุมติวเขมโจทยคณิต วันอาทิตยเริ่ม 6 ธ.ค. 63 13.00-18.00 น. 8,500 บาท
 พิชิตสอบเขา ม.1 เรียน 10 ครั้ง = 50 ชม.



สถานีรถไฟฟาสยาม

พัฒนาความรูตามศักยภาพของผูเรยน
 เนื่องจากในสนามสอบแขงขันตางๆ ไมวาจะเปนแขงขันทางวิชาการ หรือแขงขัน
สอบเขา ม.1 และ ม.4 ในปจจุบันมีอัตราการแขงขันที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนมีบริการ 
วางแผนการเรียนและแนะนำแนวทาง ในการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนใหเปน 
รายบุคคล สำหรับทานผูปกครองท่ีสนใจสามารถติดตอเพื่อทำความเขาใจและวางแผน 
คอรสเรียนอยางเปนขั้นตอน ในวันและเวลาทำการของโรงเรียนบานคำนวณคะ

สอบถามและสมัครเรยนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณวทย ชั้น 3 อาคารสยามกิตต์ิ

สถานที่เรยน ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)

 เวลาทำการชวงเปดเทอม จันทร-ศุกร 11.00-19.30 น., เสาร-อาทิตย 07.30-17.30 น.
 เวลาทำการชวงปดเทอม ทุกวัน 07.30-17.30 น.

โรงเรียนบานคำนวณ

BKN Call Center : 02-251-7241
FAX 02-255-3844

ตามติดขาวสาร พรอมดูภาพบรรยากาศการเรยนของนองๆ มินิคลาส
ไดที่แฟนเพจเฟสบุค
www.facebook.com/bkncenterminiclass
ดูรายละเอียดโบชัวรระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย เพ่ิมเติมไดที่ 
www.baancomnuan.com และ www.bkn-center.com

รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562
วันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2561
บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียน สำหรับนักเรียนเกา

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป
บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม
และนักเรียนเกา

ศูนยรวมคุณภาพวิชาการความรู
ระดับประถมท่ียิ่งใหญที่สุด

คอรสเรยนสอนสด ป.2-ป.6
ปการศึกษา 2563




