ติดตามขอมูลขาวสารคอรสเรียนตางๆ
ที่ทำการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลาไดที่แฟนเพจ

โรงเรียนกวดวิชาบานคำนวณวิทย สยามสแควร

โรงเรยนบานคำนวณวทย
สอนสด สยามสแควร

@BknCenter

 ถาคุณชอบเรียนเคมีแบบสอนสด มีผูรูและเชี่ยวชาญโดยตรง สามารถถามได ตอบได เคลียรขอสงสัยได
 ถาคุณชอบคุณภาพของติวเตอรที่มีความรับผิดชอบ มีความรูและความสามารถในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ และนำไปใชไดจริง
 ถาคุณชอบการกวดเขมความรู เพื่อสรางสมบมเพาะหลักการ แนวคิด เพื่อการ “คิด+วิเคราะห+แยกแยะ” อยางเปนระบบ

ตองมาเรยนที่ โรงเรยนบานคำนวณวทย

“เรามีดีที่สอนสด สอนดี พี่ๆ ติวเตอรฝมือเยี่ยม”
พรอมรับในวชาการความรูที่เขมขนและคุมคา คุณภาพครบถวนทุกกระบวนการเรยนรู

สอบถามและสมัครเรยนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณวทย ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

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.

สถานีร

ถไฟฟา
สยาม

โรงเรียนบานคำนวณวิทย

BKN Call Center : 02-250-7523 FAX 02-255-3844

เคมีสอนสด
ป.6 - ม.ตน - ม.ปลาย
ถายทอดความรูโดย

พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ)

ติวเตอรเคมี เพชรแทแหงวงการเคมีตัวจรง
รุนพี่อดีตเด็กเหรยญนักเรยนโอลิมปก
ที่จะมาทำใหวชาเคมีเปนเร่องที่เขาใจไดงายข้น
ผูสรางคุณภาพงานวชาการ ที่สงเสรมความรู
ความเขาใจ และความสำเร็จอยางแทจรง
ใหกับนักเรยนหลายตอหลายรุน
ดวยความรู ความสามารถ และประสบการณ
ที่ฝงลึกอยูใน DNA

รายละเอียดหลักสูตร ป.6 – ม.ตน
ตะลุยเคมี ป.6 สอบเขา Gifted

ตะลุยโจทยขอสอบเขมขน ฝกฝนใหครบทุกแนวทาง ทั้งอัตนัย-ปรนัย นักเรียนจะไดพบกับ
โจทยยากเชิงลึก เชื่อมโยงเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรเจาะลึกแบบแยกแขนง
สรางกระบวนการความคิดที่เปนระบบเพื่อนำไปตอยอดการเรียนในระดับมัธยมตน
แนะนำวิธีการคิด เพื่อใหสามารถทำขอสอบไดทุกระดับ สำหรับนักเรียนที่นำไปใชสอบ
ในสนามแขงขันเขา ม.1 โครงการ Gifted, สอบเขาโรงเรียนในเครือสาธิตฯ
และ สอบเขา ม.1 โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง

SCI 3 เคมีพื้นฐาน

สารรอบตัว, สมบัติของสาร, การจำแนกสาร, สารละลายและความเขมขน, การแยกสาร,
ตารางธาตุธาตุและสารประกอบ, อะตอมและอนุภาคมูลฐาน, ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐาน
และการดุลสมการ, สารละลายกรด-เบส

SCI 4 ปรากฎการณ
ทางเคมีและธรณีวิทยา

โครงสรางของโลก, การเปลี่ยนแปลงทางธรณี, ดิน หิน แร, เชื้อเพลิงธรรมชาติ, ปโตรเลียม,
พลังงานทดแทน, การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, มลภาวะทางอากาศและแหลงน้ำ

Adv.Chem ทฤษฎี 1

การเขียนสูตรเคมีของธาตุและสารประกอบ, การเขียนปฏิกิริยาเคมี,
โครงสรางอะตอม, การจัดเรียงอิเล็กตรอน, เลขออกซิเดชัน, ธาตุกัมมันตรังสี

Adv.Chem ทฤษฎี 2

โครงสรางของสารและพันธะเคมี, เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล,
พอลิเมอรและปโตรเคมี, ปฏิกิริยารีดอกซ, ไฟฟาเคมี

Adv.Chem คำนวณ

โมลและปริมาณสารสัมพันธ, แกส-ของเหลว-ของแข็ง,
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, กรด-เบส, การคำนวณคา pH

เคมีเขียนโครงงาน
(Gifted+Kvis+Mwits)

เจาะลึกเคมีเขมขน เนนการฝกทำโจทยในรูปแบบการเขียนตอบ+เติมคำและการเขียนบรรยาย
ทักษะความรูในดานความจำความเขาใจ การนำไปใช การวิเคราะหและสังเคราะห และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับนำไปใชในการเรียนโครงการ Gifted, สอบแขงขัน IJSO,
สอบเขา ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(นักเรียนควรมีความรูจาก Adv.Chem 1 + Adv.Chem 2 + Adv.Chem คำนวณ)

Chem Mwits
ตะลุยเคมีสอบเขามหิดลฯ
Chem TU
ตะลุยเคมีสอบเขาเตรียมฯ

ตะลุยโจทยเคมีแนวสอบเขา ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อัดแนนดวยคุณภาพโจทยที่มีครบทุกเรื่องตามจุดประสงคการเรียนรูของ ม.ตนที่สำคัญ
พรอมการวิเคราะห คาดเดา เก็งแนวขอสอบที่นักเรียนจะไดพบเจอในสนามสอบปลาสุด

เคมี ม.ปลาย หลักสูตรโรงเรยนเตรยมอุดมศึกษา
เรียนเนื้อหาและทำแบบฝกหัดของเคมี และทำขอสอบวัดผลกอนสอบกลางภาคและปลายภาค
เคมี ม.4 เทอม 1 TU

โครงสรางอะตอม, สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ,ปริมาณสารสัมพันธ 1 (โมลและปริมาณตอโมล)

เคมี ม.4 เทอม 2 TU

พันธะเคมี, แกส ของเหลว ของแข็ง

เคมี ม.5 เทอม 1 TU

ปริมาณสารสัมพันธ 2, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

เคมี ม.5 เทอม 2 TU

เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล, เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑ

เคมี ม.6 เทอม 1 TU
และ ม.6 เทอม 2 TU

สมดุลเคมี, กรด-เบส, ไฟฟาเคมี

เคมี ม.ปลาย หลักสูตรสำหรับโรงเรยนทั่วไป
CHEM 1 (เทียบเทา ม.4 เทอม 1 บางโรงเรียน)

อะตอมและตารางธาตุ, พันธะเคมี, สมบัติของธาตุและสารประกอบ

CHEM 2 (เทียบเทา ม.4 เทอม 2 บางโรงเรียน)

ปริมาณสารสัมพันธ, แกส ของเหลว ของแข็ง

CHEM 3 (เทียบเทา ม.5 เทอม 1 บางโรงเรียน)

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี, กรด-เบส

CHEM 4 (เทียบเทา ม.5 เทอม 2 บางโรงเรียน)

ไฟฟาเคมี, ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

CHEM 5 (เทียบเทา ม.6)

เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล, เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑ

 ดูรายละเอียดคอรสเรียน ตารางวัน-เวลาเรียน ไดที่ www.bkn-center.com

และติดตามขาวสารคอรสเรียนตางๆ ที่ทำการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลาไดที่แฟนเพจ
ของโรงเรียนบานคำนวณวิทย www.facebook.com/bkncenter

บริการจัดกลุมเรียนติวเขมเฉพาะกิจ
ตะลุยโจทยเคมี ม.ตน เพื่อการแขงขัน IJSO
ตะลุยโจทย สอวน.เคมี
เคมี ม.ปลาย Ent เพื่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย-สอบตรงแพทย

สอนสดทุกคอรส ทุกรอบ

โดย

พี่ตุย

เขมขน ครบเครื่อง ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเคมี

ไลลำดับขั้นตอนการเรยนรูตั้งแตระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย

รายละเอียดหลักสูตร ป.6 – ม.ตน
ตะลุยเคมี ป.6 สอบเขา Gifted

ตะลุยโจทยขอสอบเขมขน ฝกฝนใหครบทุกแนวทาง ทั้งอัตนัย-ปรนัย นักเรียนจะไดพบกับ
โจทยยากเชิงลึก เชื่อมโยงเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรเจาะลึกแบบแยกแขนง
สรางกระบวนการความคิดที่เปนระบบเพื่อนำไปตอยอดการเรียนในระดับมัธยมตน
แนะนำวิธีการคิด เพื่อใหสามารถทำขอสอบไดทุกระดับ สำหรับนักเรียนที่นำไปใชสอบ
ในสนามแขงขันเขา ม.1 โครงการ Gifted, สอบเขาโรงเรียนในเครือสาธิตฯ
และ สอบเขา ม.1 โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง

SCI 3 เคมีพื้นฐาน

สารรอบตัว, สมบัติของสาร, การจำแนกสาร, สารละลายและความเขมขน, การแยกสาร,
ตารางธาตุธาตุและสารประกอบ, อะตอมและอนุภาคมูลฐาน, ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐาน
และการดุลสมการ, สารละลายกรด-เบส

SCI 4 ปรากฎการณ
ทางเคมีและธรณีวิทยา

โครงสรางของโลก, การเปลี่ยนแปลงทางธรณี, ดิน หิน แร, เชื้อเพลิงธรรมชาติ, ปโตรเลียม,
พลังงานทดแทน, การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, มลภาวะทางอากาศและแหลงน้ำ

Adv.Chem ทฤษฎี 1

การเขียนสูตรเคมีของธาตุและสารประกอบ, การเขียนปฏิกิริยาเคมี,
โครงสรางอะตอม, การจัดเรียงอิเล็กตรอน, เลขออกซิเดชัน, ธาตุกัมมันตรังสี

Adv.Chem ทฤษฎี 2

โครงสรางของสารและพันธะเคมี, เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล,
พอลิเมอรและปโตรเคมี, ปฏิกิริยารีดอกซ, ไฟฟาเคมี

Adv.Chem คำนวณ

โมลและปริมาณสารสัมพันธ, แกส-ของเหลว-ของแข็ง,
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, กรด-เบส, การคำนวณคา pH

เคมีเขียนโครงงาน
(Gifted+Kvis+Mwits)

เจาะลึกเคมีเขมขน เนนการฝกทำโจทยในรูปแบบการเขียนตอบ+เติมคำและการเขียนบรรยาย
ทักษะความรูในดานความจำความเขาใจ การนำไปใช การวิเคราะหและสังเคราะห และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับนำไปใชในการเรียนโครงการ Gifted, สอบแขงขัน IJSO,
สอบเขา ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(นักเรียนควรมีความรูจาก Adv.Chem 1 + Adv.Chem 2 + Adv.Chem คำนวณ)

Chem Mwits
ตะลุยเคมีสอบเขามหิดลฯ
Chem TU
ตะลุยเคมีสอบเขาเตรียมฯ

ตะลุยโจทยเคมีแนวสอบเขา ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อัดแนนดวยคุณภาพโจทยที่มีครบทุกเรื่องตามจุดประสงคการเรียนรูของ ม.ตนที่สำคัญ
พรอมการวิเคราะห คาดเดา เก็งแนวขอสอบที่นักเรียนจะไดพบเจอในสนามสอบปลาสุด

เคมี ม.ปลาย หลักสูตรโรงเรยนเตรยมอุดมศึกษา
เรียนเนื้อหาและทำแบบฝกหัดของเคมี และทำขอสอบวัดผลกอนสอบกลางภาคและปลายภาค
เคมี ม.4 เทอม 1 TU

โครงสรางอะตอม, สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ,ปริมาณสารสัมพันธ 1 (โมลและปริมาณตอโมล)

เคมี ม.4 เทอม 2 TU

พันธะเคมี, แกส ของเหลว ของแข็ง

เคมี ม.5 เทอม 1 TU

ปริมาณสารสัมพันธ 2, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

เคมี ม.5 เทอม 2 TU

เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล, เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑ

เคมี ม.6 เทอม 1 TU
และ ม.6 เทอม 2 TU

สมดุลเคมี, กรด-เบส, ไฟฟาเคมี

เคมี ม.ปลาย หลักสูตรสำหรับโรงเรยนทั่วไป
CHEM 1 (เทียบเทา ม.4 เทอม 1 บางโรงเรียน)

อะตอมและตารางธาตุ, พันธะเคมี, สมบัติของธาตุและสารประกอบ

CHEM 2 (เทียบเทา ม.4 เทอม 2 บางโรงเรียน)

ปริมาณสารสัมพันธ, แกส ของเหลว ของแข็ง

CHEM 3 (เทียบเทา ม.5 เทอม 1 บางโรงเรียน)

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี, กรด-เบส

CHEM 4 (เทียบเทา ม.5 เทอม 2 บางโรงเรียน)

ไฟฟาเคมี, ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

CHEM 5 (เทียบเทา ม.6)

เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล, เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑ

 ดูรายละเอียดคอรสเรียน ตารางวัน-เวลาเรียน ไดที่ www.bkn-center.com

และติดตามขาวสารคอรสเรียนตางๆ ที่ทำการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลาไดที่แฟนเพจ
ของโรงเรียนบานคำนวณวิทย www.facebook.com/bkncenter

บริการจัดกลุมเรียนติวเขมเฉพาะกิจ
ตะลุยโจทยเคมี ม.ตน เพื่อการแขงขัน IJSO
ตะลุยโจทย สอวน.เคมี
เคมี ม.ปลาย Ent เพื่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย-สอบตรงแพทย

สอนสดทุกคอรส ทุกรอบ

โดย

พี่ตุย

เขมขน ครบเครื่อง ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเคมี

ไลลำดับขั้นตอนการเรยนรูตั้งแตระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย

ติดตามขอมูลขาวสารคอรสเรียนตางๆ
ที่ทำการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลาไดที่แฟนเพจ

โรงเรียนกวดวิชาบานคำนวณวิทย สยามสแควร

โรงเรยนบานคำนวณวทย
สอนสด สยามสแควร

@BknCenter

 ถาคุณชอบเรียนเคมีแบบสอนสด มีผูรูและเชี่ยวชาญโดยตรง สามารถถามได ตอบได เคลียรขอสงสัยได
 ถาคุณชอบคุณภาพของติวเตอรที่มีความรับผิดชอบ มีความรูและความสามารถในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ และนำไปใชไดจริง
 ถาคุณชอบการกวดเขมความรู เพื่อสรางสมบมเพาะหลักการ แนวคิด เพื่อการ “คิด+วิเคราะห+แยกแยะ” อยางเปนระบบ

ตองมาเรยนที่ โรงเรยนบานคำนวณวทย

“เรามีดีที่สอนสด สอนดี พี่ๆ ติวเตอรฝมือเยี่ยม”
พรอมรับในวชาการความรูที่เขมขนและคุมคา คุณภาพครบถวนทุกกระบวนการเรยนรู

สอบถามและสมัครเรยนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณวทย ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

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.

สถานีร

ถไฟฟา
สยาม

โรงเรียนบานคำนวณวิทย

BKN Call Center : 02-250-7523 FAX 02-255-3844

เคมีสอนสด
ป.6 - ม.ตน - ม.ปลาย
ถายทอดความรูโดย

พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ)

ติวเตอรเคมี เพชรแทแหงวงการเคมีตัวจรง
รุนพี่อดีตเด็กเหรยญนักเรยนโอลิมปก
ที่จะมาทำใหวชาเคมีเปนเร่องที่เขาใจไดงายข้น
ผูสรางคุณภาพงานวชาการ ที่สงเสรมความรู
ความเขาใจ และความสำเร็จอยางแทจรง
ใหกับนักเรยนหลายตอหลายรุน
ดวยความรู ความสามารถ และประสบการณ
ที่ฝงลึกอยูใน DNA

