
สถานีรถไฟฟาสยาม

โรงเรียนบานคำนวณ

BKN Call Center : 02-251-7241 FAX 02-255-3844
ดูรายละเอียดโบชัวรระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย เพิ่มเติมไดที่

www.baancomnuan.com และ www.bkn-center.com

สอบถามและสมัครเรยนไดที่
เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณวทย ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

สถานที่เรยน ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร ซอย 8
 เวลาทำการ จันทร-ศุกร 11.00-19.00 น., เสาร-อาทิตย 08.00-17.00 น.

กด           บนแฟนเพจของ ร.ร.บานคำนวณ เพื่อคลิ๊กดูขอมูลขาวสารคอรสเรียนตางๆ
ที่ทำการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา ไดที่ www.facebook.com/bkn.english

จัดกลุมเรียนภาษาอังกฤษข้ันสูง ม.ปลาย
พัฒนาทักษะเชิงลึกเพื่อฝกฝนและเตรียมพรอม
สำหรับเตรียมสอบชิงทุน – สอบตรงแพทย

ประวัติการศึกษา
2535 – 2537 MSc. in Industrial Relations and Personnel Management (Econs),
 London School of Economics and Political Science (University of London)
2537 – 2538 M.A. in Politics and Contemporary History, London Guildhall University

ประวัติการทำงาน
2543 – ปจจุบัน อาจารยประจำภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศคณะรัฐศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2538 – 2539  อาจารยพิเศษ Huron University (London)

ถายทอดความรู โดย อ.แอนโทน่ี ผูเช่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษ
และอยูเบื้องหลังความสำเร็จนักเรยนทุนมานานกวา 15 ป

ทำความรูจักกับ อ.แอนโทนี่    ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน โหราชัยกุล

สำหรับนักเรียนท่ีตองการพัฒนาทักษะความรูในการเรียนภาษาอังกฤษ

ประสบการณในการสอนนักเรียนสอบชิงทุนรัฐบาลมานานกวา 15 ป

บริการรับจัดกลุมพิเศษ
ในการเรียนตามวัตถุประสงคของนักเรียนเปนหลัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

 02-251-7241

สำหรับนักเรยน ม.4 และ ม.5
ทางโรงเรยนมีบรการพิเศษ

สำหรับนอง ๆ ที่เรยนครบหลักสูตร
ฝกโจทยไวยากรณ และฝกโจทยการอาน

ในการแนะนำ เรยนจัดกลุมเฉพาะ
สำหรับ สอบทุนสายวทยคณิต, ศิลปคำนวณ

และศิลปภาษา ในชวงป 2564



สำหรับนอง ๆ ม.ปลาย ที่ตองการเตรียมความพรอมในการสอบทุนสายวิทย – ศิลปคำนวณ หรือศิลปภาษา
ทาง BKN Center มีบริการจัดกลุมเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบชิงทุนและศึกษาตอตางประเทศ 
เปนการเรียนที่เนนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลในทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งดาน Grammar/Reading ขั้นสูง, 
TOEFL, IELTS, SAT, Writing, Translation, Interview etc 

ถายทอดความรูโดย ผูชวยศาสตราจารย สุรัตน โหราชัยกุล 
นักวิชาการผูชำนาญดานภาษา-สังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-ความสัมพันธระหวางประเทศ, 
วิทยากรรับเชิญเขารวมประชุมและบรรยายเชิงวิชาการ ณ ประเทศในแถบเอเชีย, ยุโรป และสถาบันการศึกษาชั้นนำ
ในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาครัฐและภาคเอกชน, หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน, กระทรวงตางประเทศ, 
สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตรสถาบันวิชาการปองกันประเทศ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ฯลฯ

“ไมวาการเรียนภาษาใด ๆ ก็ตาม ไวยากรณ เปนสิ่งสำคัญที่จะละเลยเสียมิได หากเปรียบกับบานหลังหนึ่ง 
ไวยากรณ ก็ประดุจโครงสรางที่ชวยยึดสวนตาง ๆ เขาดวยกัน อีกทั้งเสมือนแนวรั้วที่ลอมอาณาบริเวณบานทั้งหลังไว 
สวนคำศัพทตาง ๆ คือเครื่องเรือนและเครื่องประดับตกแตงใหบานสวยงามนาอยู  ซึ่งลวนอยูภายในเขตรั้วเดียวกัน 
การจะสรางบาน ตองกอโครงสรางและลอมรั้วกอน จึงหาเครื่องเรอืนและเครื่องตกแตงฉันใด การเรียนภาษาก็ควร
ทำความเขาใจไวยากรณซึ่งเปนสิ่งที่ครอบหลักความคิดของทั้งภาษาไวกอนฉันน้ัน เมื่อเขาใจวิธีสรางและผูกคำศัพท
เขาไวดวยกันแลว ผูเรียนยอมสามารถสรางตัวบทขึ้นเองไดอยางไมจำกัด โดยไมตองอาศัยการจำรูปแบบทีละชุดอีกตอไป”

หลักสูตรที่เปดสอน
 1. คอรสฝกโจทยไวยากรณ 2. คอรสฝกโจทยการอาน
 3. คอรสฝกทักษะ Basic Writing 4. ตะลุยโจทยสอบตรงแพทย
 5. Writing เตรียมสอบทุนสายศิลปคำนวณ 6. Translation เตรียมสอบทุนสายศิลปภาษา

รูปแบบการเรียนฝกทำขอสอบไวยากรณ (หลักสูตร 12 ครั้ง)
เนื้อหาโดยสังเขป
ครั้งที่ 1: Subject, verb, object of preposition, appositive, 
 present participle and past participle functioning 
 as part of verb and adjective.
ครั้งที่ 2: Coordinate connector and adverb Connector
ครั้งที่ 3: Noun clause connector and noun Clause       
 connector/subject
ครั้งที่ 4: Reduced adjective and adverb clause
ครั้งที่ 5: Inversion
ครั้งที่ 6: Subject-verb agreement
ครั้งที่ 7: Parallelism
ครั้งที่ 8: Comparative and superlative
ครั้งที่ 9: Tense
ครั้งที่ 10: Pronoun, differentiating things from persons
ครั้งที่ 11: Adjective and adverb
ครั้งที่ 12: Article, preposition and others

 สารัตถะของการเรียน 12 ครั้ง เนนไปยัง
การทำเขาใจหลักไวยากรณ และเสริมดวยศัพท
ภาษาอังกฤษที่สำคัญ การเรียนการสอนในวิชานี้ 
เนนทำแบบฝกหัด และขอสอบทางไวยากรณ 
24 ชุด บทเรียนทางไวยากรณ และการเรียนรู
ศัพทใน 12 ครั้ง ดังกลาวเปนรากฐานสำคัญ
สงเสริมความเขาใจการใชภาษาอังกฤษที่ทันสมัย
และถูกตองตามหลักสากล 
 เนื้อหาสาระของการเรียนประกอบดวย
หลักไวยากรณขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง
หลักสูตรนี้นอกจากจะเปนหลักสูตรพื้นฐาน
ที่สำคัญเพื่อศึกษาการอาน การเขียน และการแปล
ตอไปในอนาคตแลว ยังคอนขางเปนที่ประจักษ
ดวยวา เปนหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการทำ
ขอสอบทุนประเภทตางๆ

รูปแบบการเรียนฝกทำขอสอบ Reading (หลักสูตร 12 ครั้ง)
Week One: Readings I (E)  (with one “error” exercise)
Week Two: Readings II (M)  (with one “error” exercise)
Week Three: Readings III (H)  (with one “error” exercise)
Week Four:  Readings IV (M)  (with one “error” exercise)
Week Five:  Readings V (H)  (with one “error” exercise)
Week Six:  Readings VI (H)  (with one “error” exercise)
Week Seven:  Readings VII (H)  (with one “error” exercise)
Week Eight:  Readings VIII (M)  (with one “error” exercise)
Week Nine:  Readings IX (H)  (with one “error” exercise)
Week Ten:  Readings X (M)  (with one “error” exercise)
Week Eleven:  Readings XI (H)  (with one “error” exercise)
Week Twelve:  Revision

(E) =  easy
(M) =  medium
(H) =  hard

In this Reading Comprehension course, 
students will learn the techniques that 
help make them read effectively. 
These techniques are developed to match 
Thai students’ who are not very familiar 
with English reading materials especially 
academic articles. After learning this course, 
students will be familiar with
 (1) “structure and formation of paragraphs”, 
 (2) “type of reasoning”, 
 (3) “anticipation and prediction”,
 (4) “method of organization”,
 (5) “supporting cues”, and 
 (6) “building vocabularies”.
The course is of twelve weeks. 
Students learn most of the contents through 
reading assignments. The instructor will 
teach the techniques to students and students 
will apply these techniques to the assigned 
readings on the own. Since many students 
of the last course liked the idea that the 
instructor also put some “error” exercises for 
homework, this course will definitely contain 
“error” exercises.

 กลุมเรียน วันเรียน เวลาเรียน

ฝกโจทยไวยากรณ จันทร-พุธ-เสาร เริ่ม 4-30 พ.ย. 63 17.00-19.00

ฝกโจทยการอาน วันเสาร เริ่ม 12 ธ.ค. 63 (12 ครั้ง) 15.10-17.10

ตะลุยโจทยสอบตรงแพทย จันทร-ศุกร เริ่ม 18 – 31 มี.ค. 64 17.00-19.00

(นอกเวลาราชการ หากอาจารยติดภาระกิจ จะทำการงดเรยน และขอชดเชย โดยเลื่อนวันเรยนออกไป)

บรการรับจัดกลุมพิเศษ
ในการเรยนตามวัตถุประสงคของนักเรยนเปนหลัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-251-7241

สำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5 ทางโรงเรียนมี บริการพิเศษ สำหรับนอง ๆ ที่เรียนครบหลักสูตร
ฝกโจทยไวยากรณ และฝกโจทยการอาน ในการแนะนำ เรียนจัดกลุมเฉพาะ
สำหรับสอบทุนสายวิทยคณิต, ศิลปคำนวณ และศิลปภาษา ในชวงป 2564



สำหรับนอง ๆ ม.ปลาย ที่ตองการเตรียมความพรอมในการสอบทุนสายวิทย – ศิลปคำนวณ หรือศิลปภาษา
ทาง BKN Center มีบริการจัดกลุมเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบชิงทุนและศึกษาตอตางประเทศ 
เปนการเรียนที่เนนพัฒนาศักยภาพรายบุคคลในทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งดาน Grammar/Reading ขั้นสูง, 
TOEFL, IELTS, SAT,Writing, Translation, Interview etc สอนโดย ผูชวยศาสตราจารย สุรัตน โหราชัยกุล 
นักวิชาการผูชำนาญดานภาษา-สังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-ความสัมพันธระหวางประเทศ, วิทยากรรับเชิญ
เขารวมประชุมและบรรยายเชิงวิชาการ ณ ประเทศในแถบเอเชีย, ยุโรป และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทย
อาทิเชน มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาครัฐ และภาคเอกชน, หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน, กระทรวงตางประเทศ, 
สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตรสถาบันวิชาการปองกันประเทศ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ฯลฯ

“ไมวาการเรียนภาษาใด ๆ ก็ตาม ไวยากรณ เปนสิ่งสำคัญที่จะละเลยเสียมิได หากเปรียบกับบานหลังหนึ่ง 
ไวยากรณ ก็ประดุจโครงสรางที่ชวยยึดสวนตาง ๆ เขาดวยกัน อีกทั้งเสมือนแนวรั้วที่ลอมอาณาบริเวณบานทั้งหลังไว 
สวนคำศัพทตาง ๆ คือเครื่องเรือนและเครื่องประดับตกแตงใหบานสวยงามนาอยู  ซึ่งลวนอยูภายในเขตรั้วเดียวกัน 
การจะสรางบาน ตองกอโครงสรางและลอมรั้วกอน จึงหาเครื่องเรอืนและเครื่องตกแตงฉันใด การเรียนภาษาก็ควร
ทำความเขาใจไวยากรณซึ่งเปนสิ่งที่ครอบหลักความคิดของทั้งภาษาไวกอนฉันน้ัน เมื่อเขาใจวิธีสรางและผูกคำศัพท
เขาไวดวยกันแลว ผูเรียนยอมสามารถสรางตัวบทขึ้นเองไดอยางไมจำกัด โดยไมตองอาศัยการจำรูปแบบทีละชุดอีกตอไป”

หลักสูตรที่เปดสอน
 1. คอรสฝกโจทยไวยากรณ 2. คอรสฝกโจทยการอาน
 3. คอรสฝกทักษะ Basic Writing 4. ตะลุยโจทยสอบตรงแพทย
 5. Writing เตรียมสอบทุนสายศิลปคำนวณ 6. Translation เตรียมสอบทุนสายศิลปภาษา

ไวยากรณการทำขอสอบทางไวยากรณ (หลักสูตร 12 ครั้ง)
เนื้อหาโดยสังเขป
ครั้งที่ 1: Subject, verb, object of preposition, appositive, 
 present participle and past participle functioning 
 as part of verb and adjective.
ครั้งที่ 2: Coordinate connector and adverb Connector
ครั้งที่ 3: Noun clause connector and noun Clause       
 connector/subject
ครั้งที่ 4: Reduced adjective and adverb clause
ครั้งที่ 5: Inversion
ครั้งที่ 6: Subject-verb agreement
ครั้งที่ 7: Parallelism
ครั้งที่ 8: Comparative and superlative
ครั้งที่ 9: Tense
ครั้งที่ 10: Pronoun, differentiating things from persons
ครั้งที่ 11: Adjective and adverb
ครั้งที่ 12: Article, preposition and others

 สารัตถะของการเรียน 12 ครั้ง เนนไปยัง
การทำเขาใจหลักไวยากรณ และเสริมดวยศัพท
ภาษาอังกฤษที่สำคัญ การเรียนการสอนในวิชานี้ 
เนนทำแบบฝกหัด และขอสอบทางไวยากรณ 
24 ชุด บทเรียนทางไวยากรณ และการเรียนรู
ศัพทใน 12 ครั้ง ดังกลาวเปนรากฐานสำคัญ
สงเสริมความเขาใจการใชภาษาอังกฤษที่ทันสมัย
และถูกตองตามหลักสากล 
 เนื้อหาสาระของการเรียนประกอบดวย
หลักไวยากรณขั้นพ้ืนฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง
หลักสูตรนี้นอกจากจะเปนหลักสูตรพื้นฐาน
ที่สำคัญเพื่อศึกษาการอาน การเขียน และการแปล
ตอไปในอนาคตแลว ยังคอนขางเปนที่ประจักษ
ดวยวา เปนหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการทำ
ขอสอบทุนประเภทตางๆ

รูปแบบการเรียนฝกทำขอสอบ Reading (หลักสูตร 12 ครั้ง)
Week One: Readings I (E)  (with one “error” exercise)
Week Two: Readings II (M)  (with one “error” exercise)
Week Three: Readings III (H)  (with one “error” exercise)
Week Four:  Readings IV (M)  (with one “error” exercise)
Week Five:  Readings V (H)  (with one “error” exercise)
Week Six:  Readings VI (H)  (with one “error” exercise)
Week Seven:  Readings VII (H)  (with one “error” exercise)
Week Eight:  Readings VIII (M)  (with one “error” exercise)
Week Nine:  Readings IX (H)  (with one “error” exercise)
Week Ten:  Readings X (M)  (with one “error” exercise)
Week Eleven:  Readings XI (H)  (with one “error” exercise)
Week Twelve:  Revision

(E) =  easy
(M) =  medium
(H) =  hard

In this Reading Comprehension course, 
students will learn the techniques that 
help make them read effectively. 
These techniques are developed to match 
Thai students’ who are not very familiar 
with English reading materials especially 
academic articles. After learning this course, 
students will be familiar with
 (1) “structure and formation of paragraphs”, 
 (2) “type of reasoning”, 
 (3) “anticipation and prediction”,
 (4) “method of organization”,
 (5) “supporting cues”, and 
 (6) “building vocabularies”.
The course is of twelve weeks. 
Students learn most of the contents through 
reading assignments. The instructor will 
teach the techniques to students and students 
will apply these techniques to the assigned 
readings on the own. Since many students 
of the last course liked the idea that the 
instructor also put some “error” exercises for 
homework, this course will definitely contain 
“error” exercises.

 กลุมเรียน วันเรียน เวลาเรียน

ฝกโจทยไวยากรณ จันทร-พุธ-เสาร เริ่ม 4-30 พ.ย. 63 17.00-19.00

ฝกโจทยการอาน วันเสาร เริ่ม 12 ธ.ค. 63 (12 ครั้ง) 15.10-17.10

ตะลุยโจทยสอบตรงแพทย จันทร-ศุกร เริ่ม 18 – 31 มี.ค. 64 17.00-19.00

(นอกเวลาราชการ หากอาจารยติดภาระกิจ จะทำการงดเรยน และขอชดเชย โดยเลื่อนวันเรยนออกไป)

บรการรับจัดกลุมพิเศษ
ในการเรยนตามวัตถุประสงคของนักเรยนเปนหลัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-251-7241

สำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5 ทางโรงเรียนมี บริการพิเศษ สำหรับนอง ๆ ที่เรียนครบหลักสูตร
ฝกโจทยไวยากรณ และฝกโจทยการอาน ในการแนะนำ เรียนจัดกลุมเฉพาะ
สำหรับสอบทุนสายวิทยคณิต, ศิลปคำนวณ และศิลปภาษา ในชวงป 2564



สถานีรถไฟฟาสยาม

โรงเรียนบานคำนวณ

BKN Call Center : 02-251-7241 FAX 02-255-3844
ดูรายละเอียดโบชัวรระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย เพิ่มเติมไดที่

www.baancomnuan.com และ www.bkn-center.com

สอบถามและสมัครเรยนไดที่
เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณวทย ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

สถานที่เรยน ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร ซอย 8
 เวลาทำการ จันทร-ศุกร 11.00-19.00 น., เสาร-อาทิตย 08.00-17.00 น.

กด           บนแฟนเพจของ ร.ร.บานคำนวณ เพื่อคลิ๊กดูขอมูลขาวสารคอรสเรียนตางๆ
ที่ทำการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา ไดที่ www.facebook.com/bkn.english

จัดกลุมเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูง ม.ปลาย
พัฒนาทักษะเชิงลึกเพื่อฝกฝนและเตรียมพรอม
สำหรับเตรียมสอบชิงทุน – สอบตรงแพทย

ประวัติการศึกษา
2535 – 2537 MSc. in Industrial Relations and Personnel Management (Econs),
 London School of Economics and Political Science (University of London)
2537 – 2538 M.A. in Politics and Contemporary History, London Guildhall University

ประวัติการทำงาน
2543 – ปจจุบัน อาจารยประจำภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศคณะรัฐศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2538 – 2539  อาจารยพิเศษ Huron University (London)

ถายทอดความรู โดย อ.แอนโทนี่ ผูเช่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษ
และอยูเบื้องหลังความสำเร็จนักเรยนทุนมานานกวา 15 ป

ทำความรูจักกับ อ.แอนโทนี่    ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน โหราชัยกุล

สำหรับนักเรียนที่ตองการพัฒนาทักษะความรูในการเรียนภาษาอังกฤษ

ประสบการณในการสอนนักเรียนสอบชิงทุนรัฐบาลมานานกวา 15 ป

บริการรับจัดกลุมพิเศษ
ในการเรียนตามวัตถุประสงคของนักเรียนเปนหลัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

 02-251-7241

สำหรับนักเรยน ม.4 และ ม.5
ทางโรงเรยนมีบรการพิเศษ

สำหรับนอง ๆ ที่เรยนครบหลักสูตร
ฝกโจทยไวยากรณ และฝกโจทยการอาน

ในการแนะนำ เรยนจัดกลุมเฉพาะ
สำหรับ สอบทุนสายวทยคณิต, ศิลปคำนวณ

และศิลปภาษา ในชวงป 2564


