โรงเรียนกวดวิชาบานคำนวณวิทย สยามสแควร

โรงเรียนบานคำนวณวิทย

วิทยาศาสตรประถมปลาย และ มัธยมตน

พัฒนาความรูตามศักยภาพของผูเรยน

สอนสด โดยทีมติวเตอรแตละสาขาวชาโดยตรง

เนื่องจากในสนามสอบแขงขันตางๆ ไมวาจะเปนแขงขันทางวิชาการ หรือแขงขัน
สอบเขา ม.1 และ ม.4 ในปจจุบันมีอัตราการแขงขันที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนมีบริการ
วางแผนการเรียนและแนะนำแนวทาง ในการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนใหเปน
รายบุคคล สำหรับทานผูปกครองที่สนใจสามารถติดตอเพื่อทำความเขาใจและวางแผน
คอรสอยางเปนขั้นตอน ในวันและเวลาทำการของโรงเรียนบานคำนวณคะ
 088-919-6654 พี่นอง

สอบถามและสมัครเรยนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณวทย ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

สถานที่เรยน ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)

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

ฟสิกส อ.ขิง

ฟสิกส-ดาราศาสตร อ.ตีตี้

เคมี อ.ตุย

ชีวะ อ.บาส

และทีมอาจารยผูทรงคุณวุฒิ

 เวลาทำการชวงเปดเทอม จันทร-ศุกร 11.00-19.30 น., เสาร-อาทิตย 07.30-17.30 น.
 เวลาทำการชวงปดเทอม ทุกวัน 07.30-17.30 น.
ดูรายละเอียดโบชัวรระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย เพิ่มเติมไดที่

www.baancomnuan.com และ www.bkn-center.com
ชีวะ รศ.ดร.สมาน แกวไวยุทธ
สถานีร

ถไฟฟา

สยาม

ชีวะ ดร.กิตติเดช เปรมอุดมกิจ

รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562
วันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2561

โรงเรียนบานคำนวณ

กด

บนแฟนเพจของ ร.ร.บานคำนวณ เพื่อคลิ๊กดูขอมูลขาวสารคอรสเรียนตางๆ
ที่ทำการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา ไดที่ www.facebook.com/BknCenter

บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียน สำหรับนักเรียนเกา

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป

บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม
และนักเรียนเกา

เคมี ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ

ทำความรูจักกับอาจารยสาขาวิชาฟสิกส

ฟสิกส ม.ตน
อ.ขง (อ.วรศักดิ์ จตติรัตน)
วศบ. เคร่องกล จฬาลงกรณมหาวทยาลัย

เรยนรูเนื้อหาอยางละเอียด ปูพื้นฐานใหแนน
มีเทคนิคในการทำโจทย เพื่อใหนักเรยนเกิดความแมนยำ
นำไปใช ในการเรยนที่โรงเรยน และการแขงขันทุกสนามสอบ
สามารถนำไปเปนพื้นฐานในการเรยนตอมัธยมปลายไดเปนอยางดี
หองเรยนเล็ก สอนเปนกันเอง ดูแลอยางใกลชด ทั่วถึง
สามารถซักถามขอสงสัยไดทันที ในเวลาเรยนหรอนอกหองเรยน
คุณครูยินดีและเต็มใจตอบทุกขอสงสัย

…ทางโรงเรยนมั่นใจวา…

การเรยนแบบ “สอนสด” คือการเรยนรูที่สัมฤทธ์ผลอยางแทจรง
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ทำความรูจักกับอาจารยสาขาวิชาดาราศาสตรและฟสิกส

พี่ตีตี้ (ศิรวิทย คุววัฒนานนท)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคเครื่องกล
สาขายานยนต (เกียรตินิยมอันดับ 2)












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

ประสบการณในการสอน
ทำความรูจักกับ พี่ตีตี้ มากกวา

10 ป

ติวเตอรรุนใหมหัวใจฟสิกสผูมีความสามารถและพรสวรรคในการถายทอดวิชาความรู
เปน “ติวเตอรฟสิกสซุปตา” ตัวจริง
ดวยความที่เปนคนที่มีใจรักและชอบในการเรียนวิชาฟสิกส เริ่มสอนใหกับนองๆ ตั้งแตอยูชั้น ม.5 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ผานสนามสอบแขงขันรายการตางๆ ที่สำคัญตั้งแต ม.ตน จนถึง ม.ปลาย ทั้งยังเคยผานประสบการณในการสอบเขา ม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบคัดเลือกไดทั้งคณะแพทยศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร
ประสบการณในหลายปที่ผานมา พี่ตีตี้ไดเก็บเกี่ยวความรูสะสมไวเพื่อมาถายทอดความรักในวิชาฟสิกส ใหนองๆ ไดเขาใจ
และเขาถึงความตองการของหลักการเรียนฟสิกส แบบโดนใจวัยเรียน
ไมแปลกใจที่ทำไม นองๆ ที่ไดเรียนฟสิกสกับพี่ตีตี้ ถึงไดมีความชอบในการเรียนวิชานี้ พูดไดวา
พี่ตีตี้เปน ติวเตอรฟสิกสซุปตาดาวรุงดวงใหมไฟแรง ในยุคนี้ที่ใครๆ ก็พูดถึงและบอกตอกัน
การทำความเขาใจในหลักการ และการฝกแกไขปญหาโจทยนั้น จะเปนเรื่องที่ไมยากเลย ถานองๆ ไดเรียนกับพี่ตีตี้
เรียนรูงาย เขาใจเต็มที่ สงสัยตรงไหนพี่ตีตี้จะคอยอธิบายเคลียรใหหายของใจ ไขขอคาใจใหกระจาง ทำใหการเรียนฟสิกส
เปนเรื่องที่เขาใจงายขึ้น สรางฐานความรูสำหรับการสอบแขงขันในสนามสอบตางๆ ที่สำคัญ
BKN BEST S CI
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ทำความรูจักกับอาจารยสาขาวิชาเคมี

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

เกียรติประวัติและผลงาน :
• รางวัลนักเรียนตัวอยาง ป พ.ศ. 2543

•
•
•
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
• สอบเอนทรานซวิชาคณิตศาสตรและฟสิกส 100 คะแนนเต็ม
(พ.ศ. 2544) และมีคะแนนรวมเปนอันดับ 2
ของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• รางวัลเหรียญเงิน จากการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ สาขาวิชาเคมี ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2544
(33rd International Chemistry Olympiad 2001)
ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
• รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ
ทางวิทยาศาสตร ประจำป พ.ศ.2544จากสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ
เหรียญรางวัลการศึกษาดีเดน จากกองทุน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.2547
ติวเตอรวิชาเคมี ของชุมนุมวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในโครงการพี่สอนนอง
(ติววิชาเคมีใหนิสิตชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร) (พ.ศ. 2545-2547)
ติวเตอรวิชาเคมีของชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในโครงการคายฟนเฟองสานฝน

ทำความรูจักกับอาจารยสาขาวิชาชีววิทยา

ครูพี่บาส

(อ.อรรถวิท ปญญาภิญโญผล)

คุณครูพี่บาส ผูอยูเบื้องหลังของเหลานักเรียนที่มีความมุงมั่นและความตั้งใจ
ในการเรียนวิชาชีวะใหประสบผลสำเร็จ ดวยจิตวิญญาณแหงความเปนครูที่ใสใจ
ในรายละเอียด ในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน ครูพี่บาสมีแนวคิด วิธีการสอน
และแนวทางการปฏิบัติ ในหองเรียนในสไตลที่โดดเดน เสริมเทคนิคพิเศษที่จะสราง
ความเปนเทพชีวะใหกับนองๆ ทุกคน
ดวยลีลาการสอนที่สนุกสนาน เฮฮา แถมอัดแนนดวยความรูที่เขมขน
ทำใหใครๆ ที่ไดผาน การเรียนรูชีวะกับครูพี่บาสแลวตางชื่นชมและยกยอง
ในความสามารถและความตั้งใจของ การถายทอดความรูใหกับ นองๆ ทุกๆ คน
เอกลักษณอีกอยางที่ใครๆ ตางพูดถึงคือ หนังสือเรียนของคุณครูพี่บาส
ที่มีเนื้อหาเขมขน อัดแนนดวย คุณภาพเกินรอยใสใจในรายละเอียดทุกๆ ดาน
ที่เด็กๆ ทุกคนจะไดรับกลับไปจากการเรียนชีวะ เต็มที่กับตำราเรียนพิมพสี
ที่นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนทำการบานสงทุกครั้งจะไดรับ ประกอบดวยตำรา
อานประกอบ, ตำราสำหรับเลกเชอรในคลาส และหนังสือการบาน
ดวยความตั้งใจและความทุมเทอยางสุดกำลัง ทุกคลาสที่คุณครูพี่บาสเขาสอน
เด็กๆ ทุกคนตองไดรับคุณภาพสูงสุด ทั้งดานวิชาการ ความสนุกสนาน
และแรงบันดาลใจตอเด็กๆ
ขอเชิญนองๆ ทุกคนที่อยากสรางความรูและแรงบันดาลใจในการเรียนชีวะ
อยางมีความสุขเขาสูคอรสเรียนชีวะที่มีชีวิต กับครูพี่บาสไดแลววันนี้ที่

ร.ร.บานคำนวณวิทย

B KN B EST
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ทำความรูจักกับอาจารยผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา

ชวะ ดร.เดช

อ.พี่เดช - ดร.กิตติเดช เปรมอุดมกิจ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาเอก (โท ควบ เอก) สาขาพันธุศาสตรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยทุน พสวท.
ทุนการศึกษาที่ไดรับ ทุน พสวท., ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

เกียรติประวัติรางวัลเกี่ยวกับการศึกษา
1. รางวัลเรียนดี ประจำปการศึกษา 2551 – 2553 จากคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3 ปซอน)
2. รางวัลเรียนดี ประจำปการศึกษา 2551- 2553 จากมหาวิทยาลัยนเกษตรศาสตร (3 ปซอน)
3. ทุนภูมิพล (ทุนรางวัลเรียนดี) ประจำป 2554
4. ทุนการศึกษา พสวท.
5. ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

ประสบการณงานดานการศึกษา
เปนผูออกขอสอบการแขงขันการตอบปญหาชีววิทยา (Bio-contest)
ชิงถวยพระราชทานในฟาหญิงจุฬาภรณ ครั้งที่ 11 ประจำป 2554
 อาจารยสอนรายวิชาปฏิบัติการวิชาพันธุศาสตร ม.เกษตรศาสตร
 ประสบการณในการสอนนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ อาทิ เตรียมอุดมศึกษา,
มหิดลวิทยานุสรณ, สามเสนวิทยาลัย, สาธิตเกษตร, สวนกุหลาบนนทบุรี, สตรีวิทยา
และอื่นๆ มากกวา 12 ป
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ทำความรูจักกับอาจารยผูทรงคุณวุฒิ สาขาเคมี

เคมี ดร.โอหม

อ.พี่โอหม - ดร. อิทธิพล สังเวียนวงศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1
หลักสูตรพิสิฐวิธาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก Ph.D. (Chemistry) University of Pennsylvania

เกียรติประวัติ
ไดรับทุนศรีตรังทองในการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 ขณะกำลังศึกษาปริญญาตรี ไดรับทุนโครงการพิสิฐวิธาน (Distinction program)
ใหไปทำวิจัยระยะสั้น ณ Michigan State University
 ไดรับทุนกพ. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหไปศึกษาระดับปริญญาเอก
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 อดีตอาจารยพิเศษสอนวิชาเคมี Gifted program รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 ปจจุบัน อาจารยประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ประสบการณในการสอน

วิชาเคมี มากกวา

10 ป

ทั้งระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย สอวน.เคมี – เคมีโอลิมปก
BKN BEST S CI
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ทำความรูจักกับอาจารยผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา

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

วิทยากรรายการ เวทีคนเกง ทาง ITV

วิทยากรบรรยายวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการแบรนด ซัมเมอร แคมป
รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยากรบรรยายวิชาสามัญ สาขาชีววิทยา โครงการติวเขมของ Nation

วิทยากรบรรยายโครงการทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัย กับสหพัฒน

ผูทรงคุณวุฒิสาขาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

กรรมการการแขงขันชีววิทยาโอลิมปก สอวน. 2547-2558

ชีววิทยาประถมปลาย-ม.ตน-ม.ปลาย
เจาะลึก ฝกวิเคราะห เขมขน ครบเครื่อง เรียนทุกเรื่องที่สำคัญ
โอกาสดีของนักเรียนที่ตองการเสริมสรางพลังความรูชีววิทยาใหกลาแกรง นักเรียนจะไดรับการถายทอดความรู
และเทคนิคตางๆ ที่สำคัญและจำเปนอยางยิ่งสำหรับนักเรียน ม.ตน ในการนำไปใชในการเรียน – การสอบแขงขัน IJSO
และสอบเขา ม.4 โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง อาทิ ร.ร.กำเนิดวิทย, ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
และ ร.ร.ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการวิทยาศาสตร ฯลฯ
และสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ในการ รับ เรียน รู สะสมบมเพาะเทคนิคในการเรียนชีววิทยาใหประสบความสำเร็จ
ตอยอดสูการสอบเขามหาวิทยาลัยในอนาคต
พบกับ ชีววิทยา
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รศ.ดร.สมาน แกวไวยุทธ อาจารยผูอยูเบื้องความสำเร็จของนักเรียนสายวิทยาศาสตร
ที่กาวขึ้นสูการเปนบุคลากรที่ขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ สูสังคมมานานกวา 40 ป

วิทยาศาสตรพื้นฐาน ม.ตน
วางรากฐานความรูวิทยาศาสตรแบบพื้นฐาน เนื้อหาเขมขนเต็มอัตรา ไดสาระความรูแบบครบถวน
สมบูรณที่สุด จากทีมผูสอนที่มีความรู ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณเฉพาะทางโดยตรง
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนทั้งภาคปกติ, โครงการ EP ที่ตองการวางรากฐานความรู
วิชาวิทยาศาสตร แบบเจาะลึก เนื้อหาความรูเขมขนเต็มอัตรา พรอมไดสาระตามหลักสูตรแกนกลางครบถวน เพื่อการเรียน
เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และตอยอดความรูมุงสูการแขงขันวิทยาศาสตรในสาขาตางๆ
คอรส

รายละเอียด

BKN Sci 1
ชีวะเซลล-พืช

เซลลและโครงสรางเซลล, กลองจุลทรรศน, การแพร, การสังเคราะหแสง, การลำเลียงในพืช,
การเจริญเติบโตของพืช, การตอบสนองตอสิ่งเรา, พืชและการสืบพันธุของพืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

BKN Sci 2
ฟสิกสพื้นฐาน

หนวย, สัญกรณวิทยาศาสตรและคำอุปสรรค, เวกเตอรและสเกลาร, สามเหลี่ยมคลาย, ตรีโกณ,
การประมาณปริมาณตางๆในฟสิกส โดยลองมาใชกับชีวิตประจำวันและขอสอบ

BKN Sci 3
เคมีพื้นฐาน

สารรอบตัว, สมบัติของสาร, การจำแนกสาร, สารละลายและความเขมขน, การแยกสาร, ตารางธาตุ,
ธาตุและสารประกอบ, อะตอมและอนุภาคมูลฐาน, ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานและการดุลสมการ,
สารละลายกรด-เบส

BKN Sci 4
ปรากฏการณทางเคมี
และธรณีวิทยา

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

BKN Sci 5
ชีววิทยา

อวัยวะและระบบรางกาย, ระบบยอยอาหาร, ระบบเลือด, ระบบหายใจ, ระบบขับถายของเสีย,
ระบบสืบพันธุหญิงและชาย, พันธุกรรม, ระบบนิเวศ, อาหารและโภชนาการ

BKN Sci 6
การกำเนิดจักรวาลอยางยอ, กาแล็กซี่, ระบบสุริยะ, ปรากฎการณจากความสัมพันธของโลก ดวงอาทิตย
ดาราศาสตร-อวกาศ และ ดวงจันทร และดาวฤกษ, การมองดาวจากโลกที่ตำแหนงตางๆ บนโลก และการดูเสนทางที่ดาวเสมือน
ปรากฎการณทางฟสิกส เคลื่อนที่, กลุมดาวตางๆ, ความดันและชั้นบรรยากาศ, เมฆ, ความชื้น
Pre Physics

พื้นฐานแสงเบื้องตน, การคำนวณเลนสและกระจก, อุณหภูมิและความรอน, การยุบตัวตานทานไฟฟา,
ตรีโกณมิติเบื้องตน, การหาคาความชันกราฟเสนตรง, เวกเตอร, การเคลื่อนที่, หลักการเขียนแรง,
แรงเสียดทาน, งานและพลังงาน

ฟสิกส A
คลื่น แสง เสียง

คลื่น, เสียงและการไดยิน, แสงและการมองเห็น, การสะทอนและการหักเหของแสง, เลนสนูน, เลนสเวา,
กระจกนูน, กระจกเวา

ฟสิกส B
ไฟฟา ความรอน

ไฟฟาและแมเหล็ก, ความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟา, กระแสไฟฟา และความตานทานไฟฟา,
วงจรไฟฟา, อิเล็กทรอนิคเบื้องตน, พลังงานความรอน, ของเหลว, แกส

ฟสิกส C
กลศาสตร

เวกเตอร, การเคลื่อนที่, แรงเสียดทาน, กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน, แรงลอยตัว, งานและพลังงาน,
โมเมนต, เครื่องกล

*วิธีเลือกคอรสเรียน

แบบที่ 1 – เลือกคอรสที่ตรงกับเรื่องที่โรงเรียนของนักเรียนสอนเพื่อทำเกรด
แบบที่ 2 – เลือกคอรสไดตามความสะดวก เพื่อวางรากฐานความรูระยะยาว เติมเต็มในหลักสูตรแกนกลาง
ของระดับชั้นมัธยมตน และสำหรับการเตรียมพรอมสอบเขา ม.4
BKN BEST S CI
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หลักสูตรวิทยาศาตรประถมปลาย
สอนสด เจาะลึก ฝกเขมขน
คอรส

รายละเอียด

วิทยาศาสตร ป.6 สอบเขา ม.1 Level 1 – Level 2 สรุปทบทวนเนื้อหาที่สำคัญ พรอมทำโจทยเสริมความรูและความเขาใจ
ตะลุยโจทยวิทย ป.6 สอบเขา ม.1 + สสวท.

ตะลุยโจทยเขมขน แนวทางสำหรับการสอบแขงขันเขา ม.1
โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง และแขงขันวิทยาศาสตร สสวท.ประถมปลาย

ตะลุยโจทยวิทยาศาตร ป.6 สอบเขา Gifted

ตะลุยโจทยเขมขน ฝกการวิเคราะห สังเคราะห เจาะลึกแนวขอสอบ
แบบตรงประเด็น

ตะลุยโจทยชีววิทยา ป.6 สอบเขา Gifted – สสวท.

ตะลุยโจทยชีวะ ป.6เพื่อสอบแขงขัน สสวท., สอบเขา ม.1
โครงการ Gifted และสาธิตฯ ปทุมวัน ติวเขม รวบรัด กระชับ
ไดแนวทาง เจาะลึก ฝกวิเคราะห ทุกจุดประสงคการเรียนรูที่สำคัญ

คำแนะนำในการเรียนวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียน

เพื่อเรียนรูเสริมความเขาใจสำหรับนักเรียนโครงการ Gifted

เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการแขงขันวิทยาศาสตรรายการที่สำคัญอาทิ

ม.ตน

IJSO, สอวน.ฟสิกส, สอวน.ดาราศาสตร,

สอวน.ชีวะ และ สอวน.เคมี

เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนตอในระดับชั้น ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย-คณิต

เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการสอบเขา ม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ, ร.ร.กำเนิดวิทยและโรงเรียนบมเพาะทางวิทยาศาสตร

เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา (แผนการเรียนวิทย-คณิต)

วิชาฟสิกส
สำหรับนักเรียน ม.ตนที่ตองการสรางฐานความรู และความเขาใจในวิชาฟสิกสพื้นฐาน ในระดับ ม.ตน เพื่อการเรียนในโรงเรียน
และตอยอดความรูในการเรียนฟสิกสในระดับ ม.ปลาย

Pre Physics  ฟสิกส A (คลื่น แสง เสียง) + ฟสิกส B (ไฟฟา ความรอน) + ฟสิกส C (กลศาสตร)
สำหรับนักเรียน ม.ตน โครงการ Gifted ที่ตองการสรางฐานความรูวิชาฟสิกส ในการสอบแขงขัน IJSO, สอวน. และเตรียมความพรอม
ในการเรียน ม.ปลาย แผนการเรียน วิทย-คณิต

SCI 2  Adv.กลศาสตร + Adv.ความรอน-ของไหล + Adv.ไฟฟา
สำหรับนักเรียน ม.ตน ที่เตรียมความพรอมสำหรับสอบเขา ม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ, ร.ร.กำเนิดวิทย และโรงเรียนบมเพาะทางวิทยาศาสตร

SCI 2 + SCI 6  Adv.กลศาสตร
 สรุปฟสิกส – ดาราศาสตร ม.ตน  ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4 Mwits-Kvis
Adv.ความรอน-ของไหล
Adv.ไฟฟา
สำหรับนักเรียน ม.ตน ที่เตรียมความพรอมสำหรับสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

SCI 2 +SCI 6  Adv.กลศาสตร
 สรุปฟสิกส – ดาราศาสตร ม.ตน  Phys-Astro TU สอบเขาเตรียมฯ
Adv.ความรอน-ของไหล
Adv.ไฟฟา
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คำแนะนำในการเรียนวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียน

ม.ตน

วิชาเคมี
สำหรับนักเรียน ม.ตน โครงการ Giftedที่ตองการสรางฐานความรูวิชาเคมีในการแขงขัน IJSO, สอวน. และเตรียมความพรอม
ในการเรียน ม.ปลาย แผนการเรียน วิทย-คณิต

SCI 3 + SCI 4  Adv.Chem 1  Adv.Chem 3  เคมีฝกการเขียน + ตอบ  ตะลุยโจทยเคมี IJSO
Adv.Chem 2
สำหรับนักเรียน ม.ตน ที่เตรียมความพรอมสำหรับสอบเขา ม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ, ร.ร.กำเนิดวิทย และโรงเรียนบมเพาะทางวิทยาศาสตร

SCI 3 + SCI 4 
Adv.Chem 1  Adv.Chem 3  เคมีฝกการเขียน+ตอบ  ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4 Mwits-Kvis
Adv.Chem 2
สำหรับนักเรียน ม.ตน ที่เตรียมความพรอมสำหรับสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

SCI 3 + SCI 4 
Adv.Chem 1  สรุปเนื้อหาเคมี ม.ตน  ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4 TU
Adv.Chem 2

วิชาชีววิทยา
สำหรับนักเรียน ม.ตน โครงการ Giftedที่ตองการสรางฐานความรูวิชาชีวะในการแขงขัน IJSO, สอวน. และเตรียมความพรอม
ในการเรียน ม.ปลาย แผนการเรียน วิทย-คณิต
แบบที่ 1

SCI 1 + SCI 5  Compact Bio 1 + 2 + 3  ชีวะฝกการเขียน + ตอบ  ตะลุยโจทยชีวะสอบ IJSO
แบบที่ 2

SCI 1 + SCI 5  Adv.Bio 1 + Adv.Bio 2 + Adv.Bio 3  ชีวะฝกการเขียน + ตอบ  ตะลุยโจทยชีวะสอบ IJSO
สำหรับนักเรียน ม.ตน ที่เตรียมความพรอมสำหรับสอบเขา ม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ, ร.ร.กำเนิดวิทย
และโรงเรียนบมเพาะทางวิทยาศาสตร
แบบที่ 1

SCI 1 + SCI 5  Compact Bio 1 + 2 + 3  ชีวะฝกการเขียน + ตอบ  ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4 Mwits-Kvis
แบบที่ 2

SCI 1 + SCI 5  Adv.Bio 1 + Adv.Bio 2 + Adv.Bio 3  ชีวะฝกการเขียน+ตอบ  ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4
Mwits-Kvis
สำหรับนักเรียน ม.ตน ที่เตรียมความพรอมสำหรับสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
แบบที่ 1

SCI 1 + SCI 5  Compact Bio 1 + 2 + 3  สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ตน  ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4 TU
แบบที่ 2

SCI 1 + SCI 5  Adv.Bio 1 + Adv.Bio 2 + Adv.Bio 3  สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ตน  ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4 TU
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วทยาศาสตรเชงลึก+ฝกโจทยเช่อมโยง
สำหรับนักเรียน ม.ตน ที่จบเนื้อหาพื้นฐานในแตละกลุมเรื่องมาแลว ตองการเรียนรูเนื้อหาเชิงลึก
เพื่อเจาะความเขมขนในแตละเรื่องสำหรับการสอบแขงขันรายการตางๆ ที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted
และสอบเขา ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ, โรงเรียนกำเนิดวิทย, โรงเรียนบมเพาะทางวิทยาศาสตร
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ฟสิกสเชิงลึก ม.ตน พี่ตีตี้
ADV. กลศาสตร
ADV.
ความรอน-ของไหล

ADV. ไฟฟาแสง

เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับนิยามปริมาณตาง ๆที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรงตางๆ
โมเมนต งานและพลังงาน ประสิทธิภาพ การไดเปรียบเชิงกล โดยประกอบไปดวย
การนิยามปริมาณการเคลื่อนที่, กราฟการเคลื่อนที่, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, แรงชนิดตางๆ,
โมเมนต, พลังงาน,งานและกำลัง, ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล
เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับความรอน การถายเทความรอน การวัดอุณหภูมิ การคำนวณปริมาณการถายเท
ความรอน คลื่นกล ความดัน ความหนาแนน ของแข็ง ของไหล แกส โดยประกอบไปดวย
การนิยามความรอนและการถายเทความรอน, อุณหภูมิและเทอรโมมิเตอร, การคำนวณความรอน,
ชนิดของคลื่นและสวนประกอบของคลื่นๆ, คลื่นเสียง, ความดัน, ความหนาแนน, ของแข็ง,
ของไหลและแรงลอยตัว, แกส
เรียนเนื้อหาสองสวนหลัก โดยสวนแรกเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา โดยเรียนชนิดและรูปแบบในการ
จินตนาการไฟฟา ประจุ กระแสไฟฟา ศักยไฟฟา ความตานทานไฟฟา กำลังไฟฟา และอุปกรณทางไฟฟา
สวนที่สองเรียนเกี่ยวกับแสง การสะทอน การหักเห เลนสและกระจก โดยประกอบไปดวย
การจินตนาการของไฟฟา และการแยกประเภทของไฟฟา, ประจุไฟฟา, กระแสไฟฟา, ศักยไฟฟา
และความตางศักยไฟฟา, ความตานทานไฟฟาและการรวมวงจรไฟฟาแบบตางๆ, กำลังทางไฟฟา
และคาไฟฟา, มิเตอรทางไฟฟา, อุปกรณทางไฟฟา, แสงและคุณสมบัติตางๆของแสง, การสะทอน,
การหักเห, ระจกเงาราบ, กระจกนูนและกระจกเวา, เลนสนูนและเลนสเวา, การวาด
และคำนวณการเกิดภาพ

ปูพื้นฐานฟสิกส BKN SCI2
ADV.กลศาสตร

ADV.ความรอน-ของไหล

ADV.ไฟฟาแสง

เนื้อหาไมตอเนื่องกัน แยกเปนกลุมเร่อง สามารถเลือกเรยนไดตามความตองการของนักเรยนเปนหลัก

หลักสูตรฟสิกสเชิงลึก ม.ตน
1. เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดีนักเรียนควรผานคอรส BKN SCI 2
2. Adv.Phys แตละคอรสไมตอเนื่องกัน เลือกเรียนไดตามความตองการของนักเรียน
3. หลักสูตรนี้เปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted และนักเรียนสามารถนำไปใชในสนามสอบแขงขัน
รายการตางๆ ที่สำคัญในระดับ ม.ตน อาทิ IJSO, สอวน.ดาราศาสตร, สอวน.ฟสิกส ฯลฯ ทั้งยังเปนพื้นฐานที่ดี
ในการเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ฯลฯ
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เคมีเชิงลึก สอนสดโดย พี่ตุย
Adv.Chem 1
ทฤษฎีบทเขม

การเขียนสูตรเคมีของธาตุและสารประกอบ, การเขียนปฏิกิริยาเคมี,
โครงสรางอะตอม, การจัดเรียงอิเล็กตรอน, เลขออกซิเดชัน, ธาตุกัมมันตรังสี

Adv.Chem 2
ทฤษฎีบทเขม

โครงสรางของสารและพันธะเคมี, เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล,
พอลิเมอรและปโตรเคมี, ปฏิกิริยารีดอกซ, ไฟฟาเคมี

Adv.Chem 3
คำนวณเขม

โมลและปริมาณสารสัมพันธ, แกส-ของเหลว-ของแข็ง, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี,
กรด-เบส, การคำนวณคา pH
ปูพื้นฐานความรูเคมี BKN SCI 3 + BKN SCI 4

Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม

เรยนพรอมกันได

Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม

Adv.Chem 3 คำนวณเขม
สำหรับลงสนามสอบแขงขันวทยรายการตางๆ ที่สำคัญ

หลักสูตรเคมีเชิงลึก ม.ตน
1. เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี นักเรียนควรผานคอรส BKN SCI 3 และ BKN SCI 4
2. คอรส Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม และ Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม สามารถเรียนพรอมกันได
3. คอรส Adv.Chem 3 คำนวณเขม เปนเรื่องที่ตองอาศัยฐานการเรียนรูเคมีภาคทฤษฎีมากอน เพื่อประสิทธิภาพในการ
เรียนรูที่ดี นักเรียน ควรผานคอรส Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม และ Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม มากอน
4. หลักสูตรนี้เปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted และนักเรียนสามารถนำไปใชในสนามสอบแขงขันรายการตางๆ
ที่สำคัญในระดับ ม.ตน อาทิ IJSO, IMSO ฯลฯ ทั้งยังเปนพื้นฐานที่ดีในการเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ฯลฯ
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ชีวะเชิงลึก ม.ตน พี่บาส
Compact Biology 1 หนวยของสิ่งมีชีวิต, การลำเลียงผานเซลล, โครงสราง หนาที่ การสืบพันธุพืช
อยอาหาร, ระบบลำเลียง, ระบบหายใจ, ระบบขับถาย, ระบบภูมิคุมกัน,
Compact Biology 2 ระบบย
ระบบสืบพันธุ, ระบบฮอรโมน, สารอาหาร
นธุศาสตรเมนเดล, พันธุศาสตรโมเลกุล, การสังเคราะหโปรตีน,
Compact Biology 3 พัความหลากหลายทางชี
วภาพ

BKN SCI 1 -ชีวะเซลลพืช
BKN SCI 5 – ชีววิทยา

Compact Bio 1
Compact Bio 2
Compact Bio 3

Adcanced Bio ดร.เดช
Adv.Bio 1
Adv.Bio 2
Adv.Bio 3

เซลลและหนาที่ของเซลล, ออรแกเนลและหนาที่, การแบงเซลล, สารอาหาร, อนุกรมวิธาน,
การหายใจระดับเซลล, ระบบนิเวศ
ระบบยอยอาหารของคนและสัตว, ระบบหมุนเวียน, ระบบหายใจ, ระบบขับถาย,
ระบบสืบพันธุพืช, ระบบสืบพันธุของคนและสัตว
ระบบประสาท, ระบบตอมไรทอ, การเคลื่อนที่, พฤติกรรม, การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม,
ยีน, โครโมโซม, เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร, วิวัฒนาการ, เนื้อเยื่อพืชและการลำเลียง,
การสังเคราะหแสง

BKN SCI 1 -ชีวะเซลลพืช
BKN SCI 5 – ชีววิทยา

Adv.Bio 1
Adv.Bio 2
Adv.Bio 3

หลักสูตรชีวะเชิงลึก ม.ตน
1. เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดีนักเรียนควรผานคอรส BKN SCI 1 และ BKN SCI 5
2. คอรส Compact Bio 1-2-3 และ Adv.Bio 1 – 2 – 3 แตละคอรสไมตอเนื่องกัน เลือกเรียนได
ตามความตองการของนักเรียน
3. หลักสูตรนี้เปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted และนักเรียนสามารถนำไปใชในสนามสอบแขงขัน
รายการตางๆ ที่สำคัญในระดับ ม.ตน อาทิ IJSO, IMSO ฯลฯ ทั้งยังเปนพื้นฐานที่ดีในการเตรียมความพรอม
สอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ฯลฯ
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คอรสพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร
ฝกการเขียน – ตอบ และ ตะลุยโจทยเพื่อสอบแขงขัน
คอรส

รายละเอียด

ชีวะฝกการเขียน – ตอบ

เปนหลักสูตรพัฒนาการเขียนแบบเติมคำ โดยแบงเนื้อหา ม.ตน เปนเรื่องๆ
 เจาะลึกชีวะเขมขน เนนการเรียนรูเนื้อหาและฝกทำโจทยเนน 15 บท
ตามกลุมเรื่องชีวะที่สำคัญในรูปแบบการเขียนตอบ+เติมคำ
และการเขียนบรรยาย ฝกทักษะความรูในดานความจำ ความเขาใจ
การนำไปใช การวิเคราะหและสังเคราะห และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
 สำหรับนำไปใชในการเรียนโครงการ Gifted, สอบแขงขัน IJSO,
สอบเขา ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
และโรงเรียนบมเพาะทางวิทยาศาสตร ฯลฯ

เคมีฝกการเขียน – ตอบ

เปนหลักสูตรพัฒนาการเขียนแบบเติมคำ และฝกการอานโจทยทำขอสอบแบบ
Seen และ Unseen เจาะลึกเคมีเขมขน เนนการเรียนรูเนื้อหาและฝกทำโจทย
ตามกลุมเรื่องที่สำคัญ ในรูปแบบการเขียนตอบ+เติมคำและการเขียนบรรยาย
ฝกทักษะความรูในดานความจำ ความเขาใจ การนำไปใช การวิเคราะห
และสังเคราะห และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
 สำหรับนำไปใชในการเรียนโครงการ Gifted, สอบแขงขัน IJSO,
สอบเขา ม.4 โรงเรียนกำเนิดวิทย, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
และโรงเรียนบมเพาะทางวิทยาศาสตร ฯลฯ
 สรุปเนื้อหาฟสิกส-ดาศาสตร

สรุปเนื้อหา ม.ตน
เพื่อเตรียมความพรอม
กอนการตะลุยโจทยสอบเขา ม.4

 สรุปเนื้อหาเคมี

ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ,
ร.ร.กำเนิดวิทย
และโรงเรียนบมเพาะทางวิทยาศาสตร

 ตะลุยโจทยฟสิกส

ม.ตน

ม.ตน
 สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ตน
ทบทวนเนื้อหาสาระที่สำคัญ เพื่อกระชับความเขาใจตามลำดับ
ครบทุกสาระการเรียนรูที่สำคัญ เก็บเกี่ยวรายละเอียดใหมีความมั่นใจยิ่งขึ้น
พรอมฝกทำแบบฝกหัดเพื่อสรางความชำนาญในการเรียนรู
สอบเขา Mwits - Kvis
 ตะลุยโจทยเคมี สอบเขา Mwits - Kvis
 ตะลุยโจทยชีวะ สอบเขา Mwits - Kvis
ตะลุยโจทยเขมขน หลากหลายรูปแบบ คาดเดาแนวทางโจทยขอสอบ
ที่นักเรียนจะไดเจอในสนามสอบปลาสุด
 ตะลุยโจทยฟสิกส

ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

สอบเขาเตรียมฯ
 ตะลุยโจทยเคมี สอบเขาเตรียมฯ
 ตะลุยโจทยชีวะ สอบเขาเตรียมฯ
วิเคราะห เจาะโจทย ทุกรูปแบบ เจาะลึกแนวโจทยแขงขัน และสอบเขา ม.4
สรางมุมมองและแนวคิด ฝกการวิเคราะหและสังเคราะห สรางศักยภาพ
และความแข็งแกรงใหแมนยำและชำนาญยิ่งขึ้น กอนการลงสนามสอบจริง
BKN BEST SCI
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ปดเทอมชวงที่ 1 : เรียนวันจันทร - วันศุกร เริ่ม 1 - 21 มี.ค. 62
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
รหัสคอรส
BKN26530
BKN26531
BKN26532
BKN26533
BKN26534
BKN26535
BKN26536
BKN26537

คอรสเรียน
BKN SCI 1 ชีวะเซลล-พืช
BKN SCI 4 ปรากฏการณทางเคมีและธรณีวิทยา
BKN SCI 5 ชีววิทยา
BKN SCI 5 ชีววิทยา
BKN SCI 6 ดาราศาสตรและอวกาศ
ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง
ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน
ฟสิกส C กลศาสตร

เวลาเรียน
15.10-17.10
15.10-17.10
13.00-15.00
15.10-17.10
08.00-10.00
08.00-10.00
13.00-15.00
15.10-17.10

ผูสอน
คาลงทะเบียน
รศ.ดร.สมาน
5000
อ.ตุย
5000
รศ.ดร.สมาน
5000
อ.บาส
5000
อ.ตีตี้
5000
อ.ขิง
5000
อ.ขิง
5000
อ.ขิง
5000

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
รหัสคอรส
BKN27000
BKN27001
BKN27002
BKN27003
BKN27004
BKN27005

คอรสเรียน
Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม
Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม
Compact Bio 1 เซลล-พืช
Compact Bio 2 ระบบรางกาย
Adv.Bio 1
Adv. Bio 2

เวลาเรียน
08.00-10.00
10.10-12.10
13.00-15.00
10.10-12.10
13.15-15.15
15.30-17.30

ผูสอน
อ.ตุย
อ.ตุย
อ.บาส
อ.บาส
ดร.เดช
ดร.เดช

คาลงทะเบียน
5500
5500
5500
5500
5500
5500

ตะลุยโจทยวิทยาศาสตรสอบเขาเตรียมฯ เริ่ม 19 ก.พ. – 7 มี.ค. 62 (จันทร-เสาร)
รหัสคอรส
BKN8208
BKN8209
BKN8223
BKN8210

คอรสเรียน
ตะลุยโจทยชีวะสอบเขาเตรียมฯ
ตะลุยโจทย Phys-Astro สอบเขาเตรียมฯ
ตะลุยโจทยฟสิกสสอบเขาเตรียมฯ
ตะลุยโจทยเคมีสอบเขาเตรียมฯ

เวลาเรียน
08.00-10.00
10.10-12.10
10.10-12.10
13.00-15.00

ผูสอน
อ.บาส
อ.ตีตี้
อ.ขิง
อ.ตุย

คาลงทะเบียน
6000
6000
6000
6000

สรุปเนื้อหาเตรียมความพรอมเพื่อสอบเขา ม.4
รหัสคอรส

คอรสเรียน

BKN27007 สรุปฟสิกส-ดาราศาตร ม.ตน
16
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เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

13.00-15.00

อ.ตีตี้

5500

ปดเทอมชวงที่ 2 : เรียนวันจันทร - วันศุกร เริ่ม 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 62
วิทยาศาสตรพื้นฐาน ม.ตน
รหัสคอรส

คอรสเรียน

เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN26538 BKN SCI 1 ชีวะเซลล-พืช

15.10-17.10 รศ.ดร.สมาน

5000

BKN26539 BKN SCI 2 ฟสิกสพื้นฐาน

10.10-12.10

อ.ตีตี้

5000

BKN26540 BKN SCI 3 เคมีพื้นฐาน

13.00-15.00

อ.ตุย

5000

BKN26541 BKN SCI 5 ชีววิทยา

13.00-15.00 รศ.ดร.สมาน

5000

BKN26542 BKN SCI 5 ชีววิทยา

15.10-17.10

อ.บาส

5000

BKN26543 ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง

15.10-17.10

อ.ขิง

5000

BKN26544 ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน

08.00-10.00

อ.ขิง

5000

BKN26545 ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน

13.00-15.00

อ.ขิง

5000

BKN26546 ฟสิกส C กลศาสตร

10.10-12.10

อ.ขิง

5000

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
รหัสคอรส

คอรสเรียน

เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN27009 Adv.ความรอน ของไหล

08.00-10.00

อ.ตีตี้

5500

BKN27010 Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม

15.10-17.10

อ.ตุย

5500

BKN27011 Adv.Chem 3 คำนวณเขม

10.10-12.10

อ.ตุย

5500

BKN27012 Compact Bio 2 ระบบรางกาย

08.00-10.00

อ.บาส

5500

BKN27013 Compact Bio 3 พันธุกรรม

10.10-12.10

อ.บาส

5500

BKN27014 Adv. Bio 3

13.15-15.15

ดร.เดช

5500

วิทยาศาสตรฝกโจทย + ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4
รหัสคอรส

คอรสเรียน

เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN27015 ชีวะฝกการเขียน-ตอบ 1

15.30-17.30

ดร.เดช

8000

BKN27016 เคมีฝกการเขียน-ตอบ 1

17.30-19.30

ดร.โอหม

8000

BKN27017 สรุปเนื้อหาชีวะสอบเขา Mwits-Kvis

17.30-19.30 รศ.ดร.สมาน

5500

B KN B EST S CI
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ปดเทอมชวงที่ 3 : เรียนวันจันทร-วันศุกร เริ่ม 17 เม.ย. – 7 พ.ค. 62
วิทยาศาสตรพื้นฐาน ม.ตน
รหัสคอรส

คอรสเรียน

เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN26547 BKN SCI 1 ชีวะเซลล-พืช

08.00-10.00

อ.บาส

5000

BKN26548 BKN SCI 3 เคมีพื้นฐาน

15.10-17.10

อ.ตุย

5000

BKN26549 BKN SCI 4 ปรากฏการณทางเคมีและธรณีวิทยา

13.00-15.00

อ.ตุย

5000

BKN26550 BKN SCI 5 ชีววิทยา

10.10-12.10

อ.บาส

5000

BKN26551 ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง

13.00-15.00

อ.ขิง

5000

BKN26552 ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน

08.00-10.00

อ.ขิง

5000

BKN26553 ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน

15.10-17.10

อ.ขิง

5000

BKN26554 ฟสิกส C กลศาสตร

10.10-12.10

อ.ขิง

5000

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
รหัสคอรส

คอรสเรียน

เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN27018 Adv.ไฟฟา - แสง

08.00-10.00

อ.ตีตี้

5500

BKN27019 Adv.กลศาสตร

10.10-12.10

อ.ตีตี้

5500

BKN27020 Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม

08.00-10.00

อ.ตุย

5500

BKN27021 Compact Bio 2 ระบบรางกาย

15.10-17.10

อ.บาส

5500

BKN27022 Adv. Bio 3

13.15-15.15

ดร.เดช

5500

เปดเทอม 1 : วันเสาร เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
วิทยาศาสตร ป.6 สอบเขา ม.1 และสอบแขงขัน สสวท.
รหัสคอรส
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เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN26520 ตะลุยวิทย พิชิตสอบเขา ม.1 + สสวท. Level 1

08.00-10.00

อ.ตีตี้

5500

BKN26521 วิทย ป.6 สอบเขา ม.1 Level 1

15.10-17.10

อ.บาส

5500

BKN26522 Junior Super Bio Level 1 ตะลุยชีวะสอบเขา
Gifted+สสวท. (เริ่ม 1 มิ.ย. - 3 ส.ค. 62 )

15.10-18.10 รศ.ดร.สมาน

B KN B EST S CI

คอรสเรียน

5500

เปดเทอม 1 : วันเสาร เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
วิทยาศาสตรพื้นฐาน ม.ตน
รหัสคอรส
BKN26555
BKN26556
BKN26557
BKN26558
BKN26559
BKN26560

คอรสเรียน
BKN SCI 1 ชีวะเซลล-พืช
BKN SCI 3 เคมีพื้นฐาน
Pre Physics
ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง
ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน
ฟสิกส C กลศาสตร

เวลาเรียน
13.00-15.00
10.10-12.10
08.00-10.00
15.10-17.10
13.00-15.00
10.10-12.10

ผูสอน
คาลงทะเบียน
รศ.ดร.สมาน
5000
อ.ตุย
5000
อ.ขิง
5000
อ.ขิง
5000
อ.ขิง
5000
อ.ขิง
5000

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
รหัสคอรส
BKN27023
BKN27024
BKN27025
BKN27026

คอรสเรียน
Adv.ไฟฟา - แสง
Adv.Chem 3 คำนวณเขม
Compact Bio 1 เซลล-พืช
Compact Bio 2 ระบบรางกาย

เวลาเรียน
13.00-15.00
17.30-19.30
08.00-10.00
10.10-12.10

ผูสอน
อ.ตีตี้
อ.ตุย
อ.บาส
อ.บาส

คาลงทะเบียน
5500
5500
5500
5500

สรุปเนื้อหาเตรียมความพรอมเพื่อสอบเขา ม.4
รหัสคอรส
คอรสเรียน
BKN27027 สรุปเนื้อหาเคมี ม.ตน
BKN27028 สรุปเนื้อหาฟสิกส-ดาราศาสตร ม.ตน
BKN27029 สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ตน

เวลาเรียน
08.00-10.00
10.10-12.10
13.00-15.00

ผูสอน
อ.ตุย
อ.ตีตี้
อ.บาส

คาลงทะเบียน
5500
5500
5500

ตะลุยโจทยเขมขนเพื่อสอบเขา ม.4
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ - ร.ร.กำเนิดวิทย และร.ร.บมเพาะทางวิทยาศาสตร
รหัสคอรส

คอรสเรียน

เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN27030 เก็งโจทยฟสิกสพิชิต Mwits-Kvis
วันที่ 1,8,15,22,29 มิ.ย. 62

15.10-17.10

อ.ตีตี้

2000

BKN27031 เก็งโจทยเคมีพิชิต Mwits-Kvis
วันที่ 6,13,20,27 ก.ค. และ 3 ส.ค. 62

15.10-17.10

อ.ตุย

2000

BKN27032 เก็งโจทยชีวะ Mwits-Kvis
วันที่ 10,17,24,31 ส.ค. และ 7 ก.ย. 62

15.10-17.10

รศ.ดร.สมาน

2000
B KN B EST S CI

19

เปดเทอม 1 : วันอาทิตย เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62
วิทยาศาสตรพื้นฐาน ม.ตน
รหัสคอรส

คอรสเรียน

เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN26561 BKN SCI 1 ชีวะเซลล-พืช

13.00-15.00

รศ.ดร.สมาน

5000

BKN26562 BKN SCI 2 ฟสิกสพื้นฐาน

08.00-10.00

อ.ตีตี้

5000

BKN26563 BKN SCI 3 เคมีพื้นฐาน

13.00-15.00

อ.ตุย

5000

BKN26564 BKN SCI 4 ปรากฏการณทางเคมีและธรณีวิทยา

10.10-12.10

อ.ตุย

5000

BKN26565 BKN SCI 5 ชีววิทยา

10.10-12.10

อ.บาส

5000

BKN26566 BKN SCI 5 ชีววิทยา

15.10-17.10

รศ.ดร.สมาน

5000

BKN26567 BKN SCI 6 ดาราศาสตรและอวกาศ

15.10-17.10

อ.ตีตี้

5000

BKN26568 ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง

08.00-10.00

อ.ขิง

5000

BKN26569 ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน

10.10-12.10

อ.ขิง

5000

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
รหัสคอรส

คอรสเรียน

เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN27033 Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม

08.00-10.00

อ.ตุย

5500

BKN27034 Adv.กลศาสตร

10.10-12.10

อ.ตีตี้

5500

BKN27035 Adv.ความรอน ของไหล

13.00-15.00

อ.ตีตี้

5500

BKN27036 Compact Bio 2 ระบบรางกาย

13.00-15.00

อ.บาส

5500

BKN27037 Compact Bio 3 พันธุกรรม

15.10-17.10

อ.บาส

5500

BKN27038 Adv.Bio 1

08.00-10.00

ดร.เดช

5500

วิทยาศาสตรฝกโจทย + ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4
รหัสคอรส
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เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN27039 ตะลุยเคมีสอบ IJSO

15.10-17.10

อ.ตุย

5500

BKN27040 ตะลุยโจทย Bio Mwits – Kvis 1

08.00-10.00

อ.บาส

5500

BKN27041 ชีวะฝกการเขียน-ตอบ 2

15.10-17.10

ดร.เดช

8000

BKN27042 เคมีฝกการเขียน-ตอบ 2

17.30-19.30

ดร.โอหม

8000

B KN B EST S CI

คอรสเรียน

ปดเทอมตุลาคม : เรียนวันจันทร-วันวันศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
วิทยาศาสตร ป.6 สอบเขา ม.1 และสอบแขงขัน สสวท.
รหัสคอรส
คอรสเรียน
BKN26523 วิทย ป.6 สอบเขา ม.1 Level 2
BKN26524 Junior Super Bio Level 2
ตะลุยชีวะสอบเขา Gifted+สสวท.

เวลาเรียน
10.10-12.10

ผูสอน
อ.บาส

คาลงทะเบียน
5500

13.00-15.00 รศ.ดร.สมาน

5500

วิทยาศาสตรพื้นฐาน ม.ตน
รหัสคอรส
BKN26570
BKN26571
BKN26572
BKN26573
BKN26574
BKN26575
BKN26576
BKN26577

คอรสเรียน
BKN SCI 1 ชีวะเซลล-พืช
BKN SCI 2 ฟสิกสพื้นฐาน
BKN SCI 3 เคมีพื้นฐาน
BKN SCI 5 ชีววิทยา
BKN SCI 6 ดาราศาสตรและอวกาศ
Pre Physics
ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง
ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน

เวลาเรียน
ผูสอน
คาลงทะเบียน
08.00-10.00 รศ.ดร.สมาน
5000
10.10-12.10
อ.ตีตี้
5000
08.00-10.00
อ.ตุย
5000
10.10-12.10 รศ.ดร.สมาน
5000
08.00-10.00
อ.ตีตี้
5000
15.10-17.10
อ.ขิง
5000
08.00-10.00
อ.ขิง
5000
10.10-12.10
อ.ขิง
5000

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
รหัสคอรส

คอรสเรียน

เวลาเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN27043 Adv.Chem 3 คำนวณเขม

15.10-17.10

อ.ตุย

5500

BKN27044 Compact Bio 2 ระบบรางกาย

13.00-15.00

อ.บาส

5500

BKN27045 Compact Bio 3 พันธุกรรม

15.10-17.10

อ.บาส

5500

BKN27046 Adv.Bio 2

13.15-15.15

ดร.เดช

5500

วิทยาศาสตรฝกโจทย + ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4
รหัสคอรส
คอรสเรียน
BKN27048 ตะลุยโจทย Bio Mwits – Kvis 2

เวลาเรียน
08.00-10.00

ผูสอน
อ.บาส

คาลงทะเบียน
5500

BKN27049 ตะลุยฟสิกสพิชิต Mwits – Kvis

13.00-15.00

อ.ขิง

5500

BKN27050 ตะลุยชีวะพิชิต Mwits-Kvis

15.30-17.30

ดร.เดช

5500

BKN27051 ตะลุยเคมีพิชิต Mwits-Kvis

17.30-19.30

ดร.โอหม

5500
B KN B EST S CI
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เปดเทอม 2 : วันเสาร เริ่ม 2 พ.ย. 62
วิทยาศาสตร ป.6 สอบเขา ม.1 Gifted – สาธิตฯ ปทุมวัน
รหัสคอรส
คอรสเรียน
BKN26525 ตะลุยโจทยวิทย ป.6 พิชิต Gifted Level 2
BKN26526 ตะลุยโจทยวิทย ป.6 พิชิต Gifted Level 3

เวลาเรียน
08.00-10.00
15.10-17.10

ผูสอน
อ.ตีตี้
อ.บาส

คาลงทะเบียน
5500
5500

วิทยาศาสตรพื้นฐาน ม.ตน
รหัสคอรส
BKN26578
BKN26579
BKN26580
BKN26581
BKN26582
BKN26583

คอรสเรียน
BKN SCI 3 เคมีพื้นฐาน
BKN SCI 5 ชีววิทยา
Pre Physics
ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง
ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน
ฟสิกส C กลศาสตร

เวลาเรียน
10.10-12.10
15.10-17.10
15.10-17.10
08.00-10.00
10.10-12.10
13.00-15.00

ผูสอน
คาลงทะเบียน
อ.ตุย
5000
รศ.ดร.สมาน
5000
อ.ขิง
5000
อ.ขิง
5000
อ.ขิง
5000
อ.ขิง
5000

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
รหัสคอรส
BKN27052
BKN27053
BKN27054
BKN27055
BKN27056

คอรสเรียน
Adv.ความรอน ของไหล
Adv.ไฟฟา-แสง
Compact Bio 1 เซลล-พืช
Compact Bio 2 ระบบรางกาย
Compact Bio 3 พันธุกรรม

เวลาเรียน
13.00-15.00
15.10-17.10
13.00-15.00
08.00-10.00
10.10-12.10

ผูสอน
อ.ตีตี้
อ.ตีตี้
อ.บาส
อ.บาส
อ.บาส

คาลงทะเบียน
5500
5500
5500
5500
5500

วิทยาศาสตรฝกโจทย + ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4
รหัสคอรส
คอรสเรียน
BKN27057 Chem TU ตะลุยเคมีสอบเขาเตรียมฯ
BKN27058 Phys-Astro TU ตะลุยฟสิกส-ดาราศาสตร
สอบเขาเตรียมฯ
BKN27059 BIO TU ตะลุยโจทยชีวะสอบเขาเตรียมฯ

เวลาเรียน
08.00-10.00

ผูสอน
อ.ตุย

คาลงทะเบียน
5500

10.10-12.10

อ.ตีตี้

5500

13.00-15.00

รศ.ดร.สมาน

5500

คอรสพิเศษตะลุยโจทยเคมีพิชิต IJSO รอบ 1 และ รอบ 2
เริ่มวันที่ 2 พ.ย. 62 - 11 ม.ค. 63
รหัสคอรส
คอรสเรียน
BKN27060 ตะลุยเคมีสอบ IJSO รอบ 1 + 2
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เวลาเรียน
16.00-20.00

ผูสอน
อ.ตุย

คาลงทะเบียน
7500

เปดเทอม 2 : วันอาทิตย เริ่ม 3 พ.ย. 62
วิทยาศาสตรพื้นฐาน ม.ตน
รหัสคอรส
BKN26584
BKN26585
BKN26586
BKN26587
BKN26588
BKN26589
BKN26590
BKN26591

คอรสเรียน
BKN SCI 1 ชีวะเซลล-พืช
BKN SCI 2 ฟสิกสพื้นฐาน
BKN SCI 3 เคมีพื้นฐาน
BKN SCI 4 ปรากฏการณทางเคมีและธรณีวิทยา
BKN SCI 5 ชีววิทยา
BKN SCI 6 ดาราศาสตรและอวกาศ
ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน
ฟสิกส C กลศาสตร

เวลาเรียน
ผูสอน
คาลงทะเบียน
13.00-15.00 รศ.ดร.สมาน
5000
10.10-12.10
อ.ตีตี้
5000
08.00-10.00
อ.ตุย
5000
10.10-12.10
อ.ตุย
5000
15.10-17.10 รศ.ดร.สมาน
5000
08.00-10.00
อ.ตีตี้
5000
08.00-10.00
อ.ขิง
5000
10.10-12.10
อ.ขิง
5000

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
รหัสคอรส
BKN27061
BKN27062
BKN27063
BKN27064
BKN27065
BKN27066
BKN27067

คอรสเรียน
Adv.กลศาสตร
Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม
Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม
Compact Bio 2 ระบบรางกาย
Compact Bio 3 พันธุกรรม
Adv.Bio 1
Adv.Bio 3

เวลาเรียน
13.00-15.00
13.00-15.00
15.10-17.10
13.00-15.00
15.10-17.10
08.00-10.00
15.10-17.10

ผูสอน
อ.ตีตี้
อ.ตุย
อ.ตุย
อ.บาส
อ.บาส
ดร.เดช
ดร.เดช

คาลงทะเบียน
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

วิทยาศาสตรฝกโจทย + ตะลุยโจทยสอบเขา ม.4
รหัสคอรส
คอรสเรียน
BKN27068 Bio IJSO ตะลุยชีวะสอบ IJSO
BKN27069 Bio TU ตะลุยชีวะสอบเขาเตรียมฯ
Phys-Astro ตะลุยฟสิกส-ดาราศาสตร
BKN27070
สอบเขาเตรียมฯ

เวลาเรียน
10.10-12.10
08.00-10.00

ผูสอน
อ.บาส
อ.บาส

คาลงทะเบียน
5500
5500

15.10-17.10

อ.ตีตี้

5500

*ทุกคอรสเรียนเปนระบบสอนสด*
ขอความกรุณาทานผูปกครองทุกทาน กรุณาสมัครกอนวันเปดเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะจัดทำหนังสือตามจำนวนนักเรียนที่สมัคร
เนื่องจากทางโรงเรียนปรับปรุงหนังสือทุกป จึงไมสามารถทำเอกสารลวงหนาเปนจำนวนมากๆ ได
B KN B EST S CI
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โรงเรียนกวดวิชาบานคำนวณวิทย สยามสแควร

โรงเรียนบานคำนวณวิทย

วิทยาศาสตรประถมปลาย และ มัธยมตน

พัฒนาความรูตามศักยภาพของผูเรยน

สอนสด โดยทีมติวเตอรแตละสาขาวชาโดยตรง

เนื่องจากในสนามสอบแขงขันตางๆ ไมวาจะเปนแขงขันทางวิชาการ หรือแขงขัน
สอบเขา ม.1 และ ม.4 ในปจจุบันมีอัตราการแขงขันที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนมีบริการ
วางแผนการเรียนและแนะนำแนวทาง ในการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนใหเปน
รายบุคคล สำหรับทานผูปกครองที่สนใจสามารถติดตอเพื่อทำความเขาใจและวางแผน
คอรสอยางเปนขั้นตอน ในวันและเวลาทำการของโรงเรียนบานคำนวณคะ
 088-919-6654 พี่นอง

สอบถามและสมัครเรยนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณวทย ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

สถานที่เรยน ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)

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

ฟสิกส อ.ขิง

ฟสิกส-ดาราศาสตร อ.ตีตี้

เคมี อ.ตุย

ชีวะ อ.บาส

และทีมอาจารยผูทรงคุณวุฒิ

 เวลาทำการชวงเปดเทอม จันทร-ศุกร 11.00-19.30 น., เสาร-อาทิตย 07.30-17.30 น.
 เวลาทำการชวงปดเทอม ทุกวัน 07.30-17.30 น.
ดูรายละเอียดโบชัวรระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย เพิ่มเติมไดที่

www.baancomnuan.com และ www.bkn-center.com
ชีวะ ชีวะ รศ.ดร.สมาน แกวไวยุทธ
สถานีร

ถไฟฟา

สยาม

ชีวะ ดร.กิตติเดช เปรมอุดมกิจ

รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562
วันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2561

โรงเรียนบานคำนวณ

กด

บนแฟนเพจของ ร.ร.บานคำนวณ เพื่อคลิ๊กดูขอมูลขาวสารคอรสเรียนตางๆ
ที่ทำการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา ไดที่ www.facebook.com/BknCenter

บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียน สำหรับนักเรียนเกา

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป

บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม
และนักเรียนเกา

เคมี ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ

