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 ครูยงเปนครูที่สอนคณิตศาสตรไดดีมากครูยงจะสอนหลักการวิเคราะหโจทยกอนลงมือทำทุกครั้ง ทำใหผมมีความรอบคอบ
มากขึ้น ไมผิดพลาดงายๆ และหากมีขอสงสัย ครูยงก็จะอธิบายใหฟงอยางละเอียด เขาใจงาย และครูยงจะมีโจทยใหทำมากมาย 
ครอบคลุมในทุกๆ ดาน ที่สำคัญที่สุดครูยังเปนครูที่ใจดี สอนสนุก เรียนแลวไมเครียด เปนกันเองกับเด็กทุกคน และพยายามที่จะ
ทำใหเด็กทุกคนประสบผลสำเร็จในวิชาคณิตศาสตร ผมขอขอบคุณครูยง ที่ทำใหผมมีพัฒนาการดานคณิตศาสตรที่ดีขึ้นครับ

สถานีรถไฟฟาสยาม

โรงเรียนบานคำนวณ

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

 พี่ยอด (ภูมิพงศ วัฒนะประกรณกุล) + พี่วิชญ (วิชญ ฮึงวัฒนากุล) + อ.ยง (อ.อำนวย สุรกิตติดำรง) + อ.นก (อ.ณัฐศักดิ์ สวัสดีศรีโรจน)

สอนสดทุกรอบ  โดยทีมติวเตอรคณิตศาสตรที่มีความรู และประสบการณ
 ในการสงความสำเร็จใหกับนักเรียนหลายรุน

 ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง IMO 2017 ณ สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
 ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง SMO 2016 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ผูแทนประเทศไทย :  เหรียญทอง SMO 2015 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ผูแทนประเทศไทย : เหรียญเงิน KIMC 2014 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง PMWC 2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง 

   สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง IMSO 2012 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
 เหรียญทอง IMC 2013 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร
 เหรียญทองคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 11 และรางวัล Best Solution

 เหรียญทองคณิตศาสตร สสวท.ป.6 (2 ปซอน)

 เหรียญทองวิทยาศาสตร สสวท.ป.6

คณิตศาสตรสำหรับการแขงขัน



คอรสคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 
และคณิตศาสตรแขงขันระดับมัธยม
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน เลือกเปลี่ยนเพื่อปรับระดับ 
จับจุดอยางมีระบบ เรียนครบจบดวยความสำเร็จ

โดย...อ.ยง
MBA (Finance) Western Michigan University (USA)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เพิ่มปร
จับจุดอ

โดย....
MBA (
วศ.บ. วิ

 ปจจุบันการสอบเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีการแขงขันสูงและในการสอบเขาโครงการอัจฉริยภาพของโรงเรียน 
นักเรียนตองมีความพรอมในทุกๆ ดาน ความรูตองครบถวนตามกระบวนการเรียนรู อ.ยง จึงไดจัดทำคอรสที่มี 
กระบวนการเรียนรูอยางมีระบบและความสมบูรณในทุกขั้นตอนการเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมในการทำ 
ขอสอบใหประสบความสำเร็จ

 อ.ยงไดวางเปาหมายใหเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยออกแบบการเรียนรูและการสอนใหเห็นความแตกตางของ 
การเรียนที่พัฒนาขึ้นของนักเรียน จึงไดสอนเพื่อใหเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอคณิตศาสตรใหดีขึ้น จากการสอนที่เปนกันเอง 
บรรยากาศสนุกสนาน ใสใจในการทำความเขาใจของนักเรียนอยางใกลชิด ถามตอบขอสงสัยของนักเรียนทันที 
ไมตองรอใหขาดชวงการทำความเขาใจเพื่อเรียนตอเนื่องไมติดขัด 

 อ.ยงใสใจจับจุดบกพรองแลวเสริมใหคิดอยางมีระบบดวยวิธีที่หลากหลายเสริมเทคนิควิธีคิดหลายรูปแบบ 
ดวยการจับโจทยยากเชิงลึกมาฝก และครอบคลุมการใชทั้งในสนามแขงขันและในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรด ประเมิน 
ความกาวหนาของผูเรียนใหเห็นอยางชัดเจน เพื่อฝกความรวดเร็วในการทำโจทย ฝกการจัดสรรเวลาในการทำ 
ฝกความละเอียดรอบคอบในการคิด ใหเกิดความเคยชินกอนลงสนามสอบและวิเคราะหผลประเมินมาใชในการ 
ซอมเสริมและดูแลนักเรียนใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนามากยิ่งขึ้นและประสบผลตามความตองการของนักเรียน 

 อ.ยง เคยผานเขาถึงคณิตศาสตรโอลิมปกรอบสุดทายเพื่อคัดตัวแทนประเทศ ทำให อ.ยง มีการสั่งสม 
ประสบการณรายละเอียดขอสอบแนวแขงขัน และสามารถที่จะเขาใจรูถึงความตองการของนักเรียนที่ตองการ 
เตรียมความพรอม เพื่อการแขงขันคณิตศาสตรอยางแทจริง
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ทำความรูจักกับ
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  รางวัลชนะเลิศการแขงขันคณิตศาสตรชิงแชมปภาคใตระดับมัธยมศึกษาตอนตน
  รางวัลชมเชยการแขงขันของสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ติด 1 - 50 คนของการแขงขันโอลิมปกคณิตศาสตร (รอบแรก) ขณะศึกษาอยูชั้น ม.5 และ ม.6
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  มีประสบการณสอนวิชาคณิตศาสตรกวา 10 ป
  นำพาลูกศิษยเขาสูโรงเรียนชื่อดัง (เตรียมอุดมศึกษา) และมหาวิทยาลัยชั้นนำในหลายตอหลายรุน

 "เนื่องจากครูนกเปนคนชอบวิชาคณิตศาสตรตั้งแตเด็ก และมีใจรักในการสอนหนังสือ จึงเริ่มสอนตั้งแตสมัยเรียน จากที่ไดเริ่ม 
สอนเพื่อน สอนรุนนอง จนปจจุบันมีลูกศิษยมากมาย ดวยสโลแกนที่วา "เนนความเขาใจและเปนกันเอง" 
     ครูนกมีหลักการสอนโดยเนนใหนักเรียนเรียนดวยความเขาใจเปนสำคัญ ใชเหตุและผลในการคิดวิเคราะหโจทยอยางมีระบบ 
เพ่ือใหสามารถนำไปพลิกแพลงและประยุกตใชได  
 ดวยประสบการณในการสอนกวา 10 ป ทำใหครูนกมีวิธีอธิบายโจทยแตละขอที่ฟงแลวงายตอการเขาใจ ในขณะเดียวกัน 
ก็มีความเปนกันเองกับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนกลาคุยและกลาถามในสิ่งที่สงสัย และทำใหนักเรียนรูสึกวาคณิตศาสตรไมไดยากอยาง 
ที่คิด และสนุกไปกับการเรียนคณิตศาสตรอยางแทจริง
 เหนือสิ่งอื่นใด เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด นักเรียนตองทำแบบฝกหัดใหมากถึงมากที่สุด เพื่อจะไดเจอ 
โจทยที่หลากหลาย ครูนกเชื่อวาเมื่อนักเรียนทำไปไดถึงจุดจุดหนึ่ง ถึงขั้นที่เรียกวาเปนผูที่รักการทำโจทยคณิตศาสตร จะทำใหนักเรียน 
มีความเขาใจ และรักในวิชาคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธที่ไดก็คือการที่นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
อยางแทจริง"

อ.นก (อ.ณัฐศักดิ์ สวัสดีศรีโรจน)
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คนสวนใหญมักคิดวามาจาก
พรสวรรคที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด

หรือจากพรแสวงที่ขยัน
หมั่นฝกฝนทุมเทกันหนอ?...

พี่ยอด (อ.ภูมิพงศ วัฒนะประกรณกุล)
ผูพิชิตความสำเร็จคณิตศาสตรทุกสนามสอบ

เรียนคณิตพิชิตความสำเร็จกับ

การศึกษา
 Master of Engineering in Electrical Engineering and Computer Science, MIT

 Bachelor of Science in Computer Science and Engineering, Minor in Mathematics and Economics, MIT

 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุนที่ 66 นักเรียนในโครงการผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร (GIFTED MATH) รุนที่ 1 
 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 ประถมศึกษา โรงเรียนเซนตคาเบรียล
เกียรติประวัติและผลงาน
 Gold Medal, the 47th International Mathematical Olympiad 2006 Ljubljana, Slovenia 

 เหรียญทอง จากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 47 พ.ศ. 2549 ณ เมืองลูบลิยานา ประเทศสโลวีเนีย
 Silver Medal, the 46th International Mathematical Olympiad 2005 Merida, Mexico

 เหรียญเงิน จากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 46 พ.ศ. 2548 ณ เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก
 Bronze Award, the 18th Asian Pacific Mathematics Olympiad 2006
 เหรียญทองแดง จากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2549
 Honourable Mention, the 16th Asian Pacific Mathematics Olympiad 2004
 รางวัลชมเชย จากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2547
 Team Gold Medal and Individual Silver Medal, the 3rd Southeast Asian Ministers of Education Organization Mathematics 
 Olympiad 2005
 เหรียญทองประเภททีม และ เหรียญเงินประเภทบุคคล จากการแขงขันคณิตศาสตรขององคการรัฐมนตรีศึกษา
 แหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548
 รางวัลชนะเลิศของประเทศ ประเภททีม จากการแขงขันคณิตศาสตร จัดโดย สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยฯ 
 ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2542, ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2545 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2548
 เหรียญทอง การสอบคัดเลือกเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) จัดโดย สสวท. พ.ศ. 2542 
 (ปแรกที่มีการเริ่มโครงการ)
 ริเริ่มจัดทำโครงการ TUGMOs (โครงการทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร - Triam Udom Gifted Math Outstanding Students 
 Searching : TUGMOs)

"ประสบการณในการพิชิตความสำเร็จสนามแขงขันคณิตศาสตร มากกวา 10 ป"



การศึกษา
 ปริญญาตรี Energy Resources Engineering และ Mathematics
 ปริญญาโท Petroleum Engineering ที่ Stanford University (USA) (3 ปริญญาใน 4 ป)
 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุน 67
 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รุน 49
เกียรติประวัติและผลงาน
 ไดรับทุนจากบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) ไปศึกษาตอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ไดคะแนนติด Top 50 การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกประเทศสหรัฐอเมริกา USAMO 2008
 รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ แขงขันท่ีประเทศเวียดนาม
 สอบตรงกลุมแพทย กสพท. ไดที่ 2 ของประเทศ โดยหางจากที่ 1 เพียง 0.03%
 ไดคะแนนสูงสุดในการสอบ A-net และ O-net วิชาคณิตศาสตรดวยคะแนน 100 คะแนนเต็ม 
 และคะแนนสูงสุด A-net วิทยาศาสตรดวยคะแนน 89.5 คะแนน Admissions ป 2550
 ชนะเลิศการแขงขันคณิตศาสตรของสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยฯ ระดับ ม.ปลาย ป 2549 
 ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมดวยคะแนน 100 คะแนนเต็ม
 ชนะเลิศการแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระหวางโรงเรียนหลากหลายสนาม อาทิ สัปดาหวิทยศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตรพระมงกุฏ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 รางวัลโลคะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร ม.6 และวิชาฟสิกส ม.5 และ ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 อดีตวิทยากรพิเศษโครงการ Gifted คณิตศาสตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 สอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไดลำดับที่ 2
 รองชนะเลิศการแขงขันคณิตศาสตรของสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยฯ ระดับ ม.ตน ป 2546 
 ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม โดยมีคะแนนหางจากที่ 1 เพียง 1 คะแนน
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พี่วิชญ (อ.วิชญ ฮึงวัฒนากุล)
ทำความรูจักกับ

"ประสบการณในการพิชิตความสำเร็จสนามแขงขันคณิตศาสตร มากกวา 10 ป"



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

มีประสบการณการสอนคณิตศาสตรรวม 15 ป
 ปจจุบันสนามสอบคณิตศาสตรแขงขันมีหลายรายการและ 
มีการแขงขันท่ีสูง ทำใหนักเรียนตองมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ 
สนามสอบ คอรสแขงขันจะสอนใหนักเรียนเขาใจความรูพื้นฐานทาง 
คณิตศาสตรที่จำเปนเพื่อประยุกตใชในการทำโจทยขอสอบแขงขัน 
นอกจากนี้ยังเปนพื้นฐานในการเรียนรูคณิตศาสตรขั้นสูงตอไป

คำแนะนำในการสมัครเรียนคอรสคณิตศาสตรแขงขันประถมตน ครูอ่ำ
คอรส
Pre-Advanced Math
(รวมเนื้อหา ป.4 
เทอม 1 และ 2)

Advanced Math 1

Advanced Math 2

หลักสูตรคอรสคณิตศาสตรแขงขัน BKN Center
ระดับประถมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย ครูอ่ำ

 รายละเอียดการเรียน
จำนวนนับที่มากกวา 100,000, การบวก ลบ 
คูณ หาร, เรขาคณิต, การคูณ, การหาร, 
สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน, การวัด, พื้นที่, 
เงิน, เศษสวน, เวลา, ทศนิยม, การบวก ลบ คูณ 
หาร เศษสวน

1. จำนวนนับ - การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ,
 เลขยกกำลัง, รากที่สองอยางงาย 
2. ตัวประกอบของจำนวนนับ - จำนวนเฉพาะ, 
 ตัวประกอบ, ห.ร.ม., ค.ร.น.
3. เศษสวน - การเปรียบเทียบเศษสวน, 
 เศษสวนอยางต่ำ, จำนวนคละ, เศษเกิน, 
 การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน
4. ทศนิยม - การเปรียบเทียบทศนิยม, 
 ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน, 
 การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม
5. การวัดและการแปลงหนวย – ความยาว, 
 น้ำหนกั, ปริมาตร

1. สมการและการแกสมการ
2. มุมและเสนขนาน
3. รูปสามเหลี่ยม - ชนิด, ความยาวรอบรูป, พื้นท่ี
4. รูปสี่เหล่ียม - ชนิด, ความยามรอบรูป, พื้นท่ี
5. รูปวงกลม - รัศมี, เสนผานศูนยกลาง, 
 เสนรอบวง, พื้นท่ี
6. บทประยุกต - บัญญัติไตรยางค, รอยละ,
 กำไร-ขาดทุน, ดอกเบี้ย

 หมายเหตุ
 เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนอยูชั้น ป.2 หรือ ป.3 ที่ตองการ
สอบแขงขันและยังไมเคยผานการเรียนเนื้อหาในระดับ ป.4 
เนื้อหาที่สอนในคอรสนี้จะเปนการสรุปเนื้อหา ป.4 เทอม 1 
และ ป.4 เทอม 2 ซึ่งเปนพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการตอยอด
ในการเรียนคอรสตอๆ ไป นักเรียนที่จะลงเรียนในคอรสนี้ควร
ทองสูตรคูณคลอง และรูจักการหารเปนพื้นฐาน   
 สำหรับนักเรียนที่ตองการเรงเรียนเพื่อใชในการสอบแขงขัน
ขอแนะนำใหเรียนคอรสนี้ควบกับคอรส Advanced Math 1, 
Advanced Math 2
 เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนที่ผานเนื้อหา ป.4 เทอม 1 
หรือมีความรูเทียบเทา เนื่องจากเนื้อหาที่สอนหลายเรื่อง
จะเปนความรูระดับ ป.5 หรือสูงกวา ซึ่งใชในการสอบแขงขัน
     หากไมผานเนื้อหาดังกลาว นักเรียนจะตองมีพื้นฐาน
การคิดเลข บวก ลบ คูณ (3 หลัก) และ หาร (2 หลัก) 
อยางคลองแคลวเปนการชดเชย มิเชนนั้น ไมแนะนำใหเรียน
เพราะจะเรียนตามเพื่อนในหองไมทัน

 เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนที่ผานเนื้อหา ป.4 เทอม1 
และ Advanced Math1 หรือมีความรูเทียบเทา เนื่องจาก
เนื้อหาที่สอนหลายเรื่องเปนความรูระดับ ป.5 หรือสูงกวา 
ซึ่งใชในการสอบแขงขัน
 หากไมผานเนื้อหาดังกลาว นักเรียนจะตองมีพื้นฐานการ
คิดเลข บวก ลบ คูณ (3 หลัก)และ หาร (2 หลัก) อยางคลองแคลว
เปนการชดเชยและตองเรียนคอรส Advanced Math1 ควบคู
ไปดวย มิเชนนั้น ไมแนะนำใหเรียนเพราะจะเรียนตามเพื่อน
ในหองไมทัน

 ป
การและ 
มในทุกๆ 
นฐานทาง 
บแขงขัน 
ไป
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คอรสคณิตศาสตรแขงขันประถมปลาย ครูอ่ำ
 คอรส
Perfect Math 1   

Perfect Math 2

Perfect Math 3 

  รายละเอียดการเรียน
เนนฝกโจทยขอสอบแขงขัน, โจทยระคนประยุกตเชิงลึกทุกบท
1. จำนวนเต็มบวก, จำนวนเต็มศูนย, จำนวนเต็มลบ - จำนวนเต็ม, การเปรียบเทียบ
 จำนวนเต็ม, สมบัติของจำนวนเต็มและคาสัมบูรณ, การบวกจำนวนเต็ม, 
 การลบจำนวนเต็ม, การคูณจำนวนเต็ม, การหารจำนวนเต็ม
2. ตัวประกอบจำนวนนับ - จำนวนเฉพาะ, การแยกตัวประกอบ, ห.ร.ม., ค.ร.น.
3. ทศนิยมและเศษสวน - ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม, การบวก
 และการลบทศนิยม, การคูณและการหารทศนิยม, โจทยปญหาทศนิยม, 
 เศษสวนและการเปรียบเทียบเศษสวน, เศษสวนและการบวกลบเศษสวน, 
 การคูณและการหารเศษสวน, โจทยปญหาเศษสวน
4. บทประยุกต - บัญญัติไตรยางศ, รอยละ, โจทยปญหารอยละและเกี่ยวกับ
 การซื้อขาย, การแกโจทยปญหารอยละกับการซื้อขายมากกวา 1 ครั้ง, ดอกเบี้ย
5. จำนวนจริง - จำนวนตรรกยะ, จำนวนอตรรกยะ, รากที่สอง, รากที่สาม และรากที่ n
เนนฝกโจทยขอสอบแขงขัน, โจทยระคนประยุกตเชิงลึกทุกบท
1. เลขยกกำลัง – ความหมายของเลขยกกำลัง, การดำเนินการของเลขยกกำลัง, 
 สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง, สัญกรณวิทยาศาสตร
2. สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว – ทบทวนความรูเรื่องสมการ, สมบัติของการเทากัน
 และการแกสมการ, การแกโจทยปญหาดวยสมการ, โจทยปญหาเกี่ยวกับ
 อัตราสวนและรอยละ, โจทยปญหาเกี่ยวกับความเร็ว
3. สมการเชิงเสนสองตัวแปร – สมการเชิงเสนสองตัวแปร, โจทยปญหา
 สมการเชิงเสนสองตัวแปร
4. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว – การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว, 
 กำลังสองสมบูรณและผลตางกำลังสอง, สมการกำลังสองตัวแปรเดียว, 
 โจทยสมการกำลังสอง
5. พหุนาม – เอกนาม, การบวกและการลบเอกนาม, พหุนาม, การบวกและ
 การลบพหุนาม, การคูณพหุนาม, การหารพหุนามและทฤษฎีบทเศษเหลือ
เนนฝกโจทยขอสอบแขงขัน, โจทยระคนประยุกตเชิงลึกทุกบท
1. มุมและเสนขนาน – มุมและสวนของเสนตรง, เสนขนานและสมบัติของเสนขนาน, 
 เสนขนานและรูปสามเหลี่ยม
2. รูปสามเหลี่ยม – ทบทวนรูปสามเหลี่ยม, ความเทากันทุกประการ, 
 รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว, ทฤษฎีบทปทาโกรัส, สามเหลี่ยมคลาย, 
 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร : สามเหลี่ยมดานเทา, ตรีโกณมิติ
3. รูปสี่เหล่ียม – ทบทวนรูปสี่เหล่ียม, โจทยปญหา, ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
 รูปสี่เหล่ียมดานขนาน, ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
4. รูปวงกลม – ทบทวนเรื่องวงกลม, โจทยปญหาวงกลม, ทฤษฎีบทวาดวยคอรส
 ของวงกลม, ทฤษฎีบทวาดวยมุมของวงกลม, ทฤษฎีบทวาดวยวงกลมที่เทากัน, 
 เสนสัมผัสของวงกลมและทฤษฎีวาดวยเสนสัมผัส, ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร
5. รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ – ทบทวนเรื่องเรขาคณิต, 
 พื้นที่ผิวและปริมาตร : ปริซึม, พีระมิด, ทรงกระบอก, ทรงกรวย, ทรงกลม
6. กฎการนับเบื้องตนและความนาจะเปน – แฟคทอเรียล, กฎการนับเบื้องตน,
 กฎการจัดหมู, ความนาจะเปน

 หมายเหตุ
นักเรียนควรผาน Fun Math 6/1 
หรือคอรสคณิตพื้นฐาน 1 และ 
พื้นฐาน 2 ของทีมประถมมินิคลาส 
ร.ร.บานคำนวณมากอน
 

นักเรียนควรผาน Perfect Math 1 
มากอน หากไมผานใหลงเรียน 
Perfect Math 1 ควบกับ 
Perfect Math 2 
*ไมแนะนำใหขาม Perfect Math 1 
เนื่องจากเปนพื้นฐานสำคัญมาก
สำหรับการเรียนเนื้อหาระดับมัธยม
ที่จำเปนตองใชในสนามแขงขัน

นักเรียนควรผาน 
Perfect Math 1-2 มากอน
- หากไมผาน Perfect Math 1 
 ยังไมแนะนำใหเรียน 
- หากผานแลว แตยังไมผาน 
 Perfect Math 2 ใหลงเรียน 
 Perfect Math 3 ควบกับ 
 Perfect Math 2 ได

แนวทางในการสอนสดของครูอ่ำ
 - เนนการปูพื้นฐาน และสรางความเขาใจในเนื้อหาวิชาคณิตอยางครบถวน
 - ถายทอดความรูโดยเรียงลำดับเนื้อหาจากงายไปยากเพื่อความเขาใจที่รวดเร็ว
 - มีแบบทดสอบประจำบท เพื่อตรวจสอบความเขาใจโดยรวมของนองๆทุกคน
 - มีการสอดแทรกวิธีการคิดเลขเร็ว พรอมทั้งใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะแกนองๆ เพื่อเปนคนเกงและคนดี
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คณิตศาสตรเพื่อการแขงขัน
ประถมตน / ประถมปลาย ครูอ่ำ



คุณครูเชื่อวา
 ดวยเนื้อหาวิชาที่ครบถวนและการเรียนการสอนที่เปนระบบประกอบกับประสบการณของคุณครูจะสามารถทำใหนักเรียนทุกคน 
ประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
 นักเรียนที่ผานการเรียนคอรสแขงขันประถมตนและประถมปลายกับครูอ่ำ จะมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนตอคอรสคณิตศาสตรแขงขัน 
ประถมปลายระดับสูงกับ อ.ยง
 อีกทั้ง ครูอ่ำเปนพี่ชายแทๆ ของ อ.ยง ดังนั้นจึงสามารถใหคำแนะนำและสงผานประวัติของนักเรียนแตละคนไปใหกับ อ.ยง 
เพื่อใหรูถึงพื้นฐานของนักเรียนแตละคน รวมถึงเพื่อใชในการพัฒนาความรูของนักเรียนไดอยางตอเนื่องอีกดวย

Fun Math
5/1 และ 5/2

Fun Math
6/1 และ 6/2

คณิตศาสตรเพื่อการแขงขันประถมตน / ประถมปลาย ครูอ่ำ

คณิตศาสตรเพื่อการแขงขันประถมตน / ประถมปลาย          โดย ครูอ่ำ
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 รหัสคอรส เวลาเรียน  คอรสเรียน ผูสอน คาลงทะเบียน
 BKN61300 08.00-10.00 Advanced Math 1 (ประถมตน) ครูอ่ำ 5500
 BKN61301 10.10-12.10 Perfect Math 1  ครูอ่ำ 5500
 BKN61302 13.00-15.00 Perfect Math 2  ครูอ่ำ 5500
 BKN61303 15.10-17.10 Perfect Math 3  ครูอ่ำ 5500

คอรสเรียนชวงปดเทอม  เรียนวันเสาร และวันอาทิตย เร่ิม 23 มี.ค. - 18 พ.ค. 62 (หยุด 13,14 เม.ย.)

คอรสเรียนชวงเปดเทอม 1  เรียนวันเสาร เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62

 รหัสคอรส เวลาเรียน  คอรสเรียน ผูสอน คาลงทะเบียน
 BKN61308 08.00-10.00 Pre-Advanced Math (ประถมตน) ครูอ่ำ 5500
 BKN61309 10.10-12.10 Perfect Math 1  ครูอ่ำ 5500
 BKN61310 13.00-15.00 Perfect Math 2  ครูอ่ำ 5500
 BKN61311 15.10-17.10 Perfect Math 3  ครูอ่ำ 5500

คอรสเรียนชวงเปดเทอม 2  เรียนวันเสาร เริ่ม  2 พ.ย. 62

 รหัสคอรส เวลาเรียน  คอรสเรียน ผูสอน คาลงทะเบียน
 BKN61304 08.00-10.00 Advanced Math 2 (ประถมตน) ครูอ่ำ 5500
 BKN61305 10.10-12.10 Perfect Math 1  ครูอ่ำ 5500
 BKN61306 13.00-15.00 Perfect Math 2  ครูอ่ำ 5500
 BKN61307 15.10-17.10 Perfect Math 3  ครูอ่ำ 5500



Olympic Math ประถม 1– 2 – 3 
 โจทยยากประยุกตและโจทยแขงขันอัพเดตลาสุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันคณิตศาสตรทุกสนามสอบทั่วประเทศระดับประถม 
และเพิ่มโอกาสในการสอบเขา ม.1 สาธิต ปทุมวัน, สาธิต ประสานมิตร รวมถึงโครงการ Gifted โรงเรียนที่มีการแขงขันสูง
 เนื่องจากในปจจุบันขอสอบคณิตศาสตรที่ใชในการแขงขันและสอบเขา ม.1 สาธิต ปทุมวัน, สาธิต ประสานมิตร รวมถึงโครงการ 
Gifted โรงเรียนที่มีการแขงขันสูง จัดอยูในระดับที่ยากขึ้นมาก ซึ่งมีการใชความรูที่เกินระดับชั้นประถมไปพอสมควร รวมถึงตองใชทักษะ 
ในการประยุกตชั้นเยี่ยมในการทำขอสอบและตองมีการควบคุมเวลาที่ดี
 ครูยงจึงไดเรียบเรียง รวบรวมหัวขอและแนวโจทยที่นาสนใจและเคยออกขอสอบจริงที่นองๆ จำเปนตองรู เพื่อฝกฝนโจทย 
เตรียมพรอมรับมือกับสนามสอบจริงที่ใกลเขามา
 ทุกคอรสมีสอบยอยทุกครั้งและมีสอบกลางภาคและปลายภาค เพ่ือเพิ่มความกระตือรือรนใหกับนองๆ อยูเสมอ
คอรส Olympic Math 1, 2, 3 แบงเปน
 Olympic Math 1 ประถม : พีชคณิต - จำนวนและโจทยปญหาประยุกต
 Olympic Math 2 ประถม : พีชคณิต – สมการและพหุนามประยุกต
 Olympic Math 3 ประถม : เรขาคณิตประยุกต
มีหัวขอดังนี้
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Olympic Math 1 ประถมปลาย : พีชคณิต - จำนวนและโจทยปญหาประยุกต
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Olympic Math 2 ประถมปลาย : พีชคณิต - สมการและพหุนามประยุกต

Olympic Math ประถม 1– 2 – 3 
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Olympic Math 3 ประถมปลาย : เรขาคณิตประยุกต



คำแนะนำในการเรียนคอรสระดับประถมศึกษา
คอรสคณิตศาสตร ป.6 เตรียมสอบเขา ม.1 
(โรงเรียนในเครือสาธิตฯ และโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง)
 สำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเขา ชั้น ม.1 การเตรียมความพรอมเพื่อสอบเขาตองมีขั้นตอนการเรียนรูที่สมบูรณและครบถวน 
ตามกระบวนการ จุดมุงหมายที่ตั้งไวคือแรงผลักดันท่ีจะทำใหกระตือรือรนในการฝกฝนเพื่อใหเกิดความชำนาญ มีการจับเวลาและสอบ 
ทุกครั้ง เพื่อดูจุดบกพรองเพ่ือทำการแกไขไดทันทวงที อาจารยไดแบงกระบวนการเรียนรูไวตามลำดับดังนี้
  คอรสตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Level 1 เปนคอรสที่ฝกการทำโจทยขอสอบเกา และทบทวน สรุปเนื้อหาในความรู 
  ระดับประถมปลายเพื่อเตรียมความพรอม ซึ่งมีการจัดระดับความยากของโจทยและสอนเทคนิควิธีคิดลัดในการทำโจทย 
  เพื่อเตรียมความพรอมกอนลงสนามสอบจริง 
  คอรสตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Level 2 เปนคอรสที่ฝกการทำโจทยขอสอบเกา และทบทวน สรุปเนื้อหาในความรู 
  ระดับประถมปลายเพื่อเตรียมความพรอม ซึ่งมีการจัดระดับความยากของโจทยและสอนเทคนิควิธีคิดลัดในการทำโจทย 
  เพื่อเตรียมความพรอมกอนลงสนามสอบจริง มีความยากมากกวาคอรสตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Level 1
  คอรสตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Level 3 คาดเดา เก็งแนวขอสอบโคงสุดทายทุกสาระการเรียนรูกอนการลงสนามสอบเขา ม.1 
  โรงเรียนสาธิตปทุมวันและโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง สรางความแมนยำและความชำนาญดวยการเสริมเทคนิควิธีคิด และฝก 
  การควบคุมเวลาในการทำโจทย เพ่ือเติมเต็มความมั่นใจกอนลงสนามสอบจริง
  คอรสตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Gifted Math Level 1 - Level 2 - Level 3 - Level 4 ฝกการทำโจทยขอสอบเกา 
  และโจทยที่เชื่อมโยงบางหัวขอของ ม.ตน ที่ใชในการสอบ ใหเกิดความชำนาญและแมนยำเพื่อเตรียมความพรอมกอนลง 
  สนามสอบ นักเรียนควรมีความรูเกินกวาระดับประถมบางหัวขอ มีความยากมากกวาระดับ ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Level 1, 
  Level 2 และ Level 3

แผนผังการเรียนรูเพื่อเตรียมสอบเขา ม.1
 การสอบเขาโรงเรียนในเครือสาธิตฯ และโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง เปนสนามสอบแขงขันที่ตองมีความพรอมในทุกๆ ดาน ตองมี 
การฝกฝนอยางตอเน่ืองโดยครบถวนทุกหัวขอและตองฝกฝนความเร็วในการทำโจทยขอสอบใหทันในเวลาจำกัด อาจารยจึงสอนเทคนิค 
วิธีคิด วิธีทำ แนะแนวเรื่องที่มักออกขอสอบ วิธีการจดจำใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคล เพื่อใหพรอม 
กอนลงสนามสอบจริง นักเรียนตองเรียนจบเนื้อหาคณิตศาสตร ป.6 เทอม 1 และ เทอม 2  หรือ คอรสคณิตเกงเลข 1, 2, 3 มากอน 
คอรสนี้เปนการสอน โจทยสอบเขา ม.1 จริงและโจทยขอสอบแขงขันหลายรายการ มีการจับเวลาและสอบทุกครั้ง เพื่อดูจุดบกพรอง 
เพื่อทำการแกไขไดทันทวงที ซึ่งมีการจัดระดับความยากของโจทยและสอนเทคนิควิธีคิดลัดในการทำโจทย เพื่อเตรียมความพรอม 
กอนลงสนามสอบจริง มีลำดับขั้นตอนดังนี้

สอบเขาโรงเรียนในเครือสาธิตฯ, สพฐ,
สอบเขาโครงการ Gifted Math, โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง
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เพื่อความสำเร็จในการเรียนรูและการสอบแขงขันเขา ม.1 ในสนามสอบของโรงเรียนมัธยมที่มีอัตราการแขงขันสูง
นักเรียนตองเกงทุกจุด อุดรอยรั่วใหได

เติมเต็มความมั่นใจ ทำแตมตอคณิตฟตพลังความสำเร็จใหเต็มรอย

ปดเทอม เม.ย.-พ.ค. 62 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Level 1 + ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Level 2

เปดเทอม 1 (มิ.ย. – ก.ย. 62) ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Level 3 + ตะลุยโจทยสอบเขา Gifted Math Level 1

ปดเทอม ต.ค. 62 ตะลุยโจทยสอบเขา Gifted Math Level 2

เปดเทอม 2 (พ.ย.62-ก.พ.63) ตะลุยโจทยสอบเขา Gifted Math Level 3



อ.ยง MBA (FINANCE) Western Michigan University (USA)
ดวยประสบการณของ อ.ยง ที่เคยผานเขาถึงคณิตศาสตรโอลิมปกรอบสุดทายเพื่อคัดตัวแทนประเทศ

ทำให อ.ยง ไดเขาใจถึงความตองการของนักเรียนที่กำลังจะเปนเด็กแขง
สรางเสริมความแกรง กอใหเกิดความสำเร็จ ตามความตั้งใจของนักเรียนทุกๆ คน

ity (USA)
คัดตัวแทนประเทศ
แขง
ทุกๆ คน

โครงการ GIFTED คือ อะไร?
 คือ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เปนนักเรียนที่มีความสามารถสูงซึ่งมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี 
เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมทั้งทางความคิด สติปญญา ทักษะ และมีความคิดกวางไกลเขามาศึกษาหาประสบการณ เปนการสงเสริมและพัฒนา 
อัจฉริยภาพนักเรียน ไปสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทางดานคณิตศาสตรอยางเต็มประสิทธิภาพ
 2. เพ่ือฝกฝนนักเรียนเขารวมกิจกรรม และเขาแขงขันทางคณิตศาสตรระดับชาติ
  สำหรับนักเรียนที่เรียนในโครงการอัจฉริยภาพทางวิชาการ หรือเรียกงายๆ วาโครงการ Gifted ทางโรงเรียนบานคำนวณมีความยินดี 
และเต็มใจอยางยิ่งที่จะขอแนะนำแนวทางเพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนรูเสนทางสายวิชาการ เพื่อการเรียนในโรงเรียนใหประสบผลสำเร็จ 
ในจุดมุงหมาย และวางแนวทางเพื่อการเรียนในระดับชั้น ม.ตน (ม.1-ม.3) และเตรียมตัวสอบแขงขันในสนามสอบ ตางๆ ที่สำคัญ เชน
 1. ม.1 และ ม.2 นองๆ จะไดพบกับการแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปก (IJSO) / แขงขันคณิตศาสตรของสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ / โอลิมปกวิชาการ สอวน. 
  • สำหรับนักเรียนที่สนใจสอบแขงขันวัดศักยภาพโครงการโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) สนามสอบที่นักเรียน ม.1 และ ม.2สวนใหญนิยม 
   ไปสอบกันไดแก คณิตศาสตร, ดาราศาสตร และพอขึ้น ม.3 จะมีสนามสอบ สอวน.เคมี, สอวน. ฟสิกส ซึ่งเปนที่นิยมในวงการของ 
   เด็กเกงที่ตองการสรางประสบการณความรูที่เขมขนในอีกขั้นที่สูงขึ้น
 2. ในชวงขึ้น ม.3 ประมาณชวงเดือนพฤศจิกายน จะมีสนามสอบแขงขันสอบคัดเลือกเขา ม.4 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ (รอบแรก) 
และถาสอบผาน จะมีการสอบคัดเลือกรอบ 2 แนวขอเขียนอัตนัย วิเคราะห โดยนักเรียนที่สอบผานการคัดเลือกจะไดรับทุนการเรียนฟรี 
ตลอดระยะเวลาตั้งแต ม.4 – ม.6
 3. สนามแขงขันที่นาสนใจอีกคือ การสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (มีแผนการเรียนวิทย-คณิต, ศิลปคำนวณ, และศิลปภาษา) 
โดยนักเรียนที่มุงหวังสำหรับการสอบเขาแผนการเรียนวิทย-คณิต ตองพบกับการสอบคัดเลือก 5 วิชาหลัก ไดแก คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร 
(เคมี-ชีวะ-ฟสิกส-ดาราศาสตร), ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคม

เรยนคณิตศาสตรแบบเขมขนดวยความเขาใจไปกับ อ.ยง
 เพื่อความครบถวนของกระบวนการเรียนรู ทางโรงเรียนขอแนะนำการเตรียมความพรอมเพื่อเรียนวิชาคณิตศาสตรในรูปแบบของ 
การลงเนื้อหาตามลำดับและฝกโจทยยากเชิงลึกในระดับ ม.ตน กับ อ.ยง เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (โครงการ Gifted)
 โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะเนนการฝกฝนใหนักเรียนไดทบทวนที่มาของทฤษฎีเบื้องตน และฝกทำโจทยยากเชิงลึก 
พรอมสอดแทรกเทคนิคการแกไขปญหาโจทยอยางเปนลำดับขั้นตอน เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาไปเรียนในระดับชั้น ม.1 จำเปนอยางยิ่ง 
ที่นักเรียนจะตองฝกความพรอม ความรูในทุกๆ ดานอยางครบถวนทุกกระบวนการเรียนรู

13
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 Level 2 BKN Pro 2
  มีทฤษฎี และเทคนิคการแกปญหาโจทย ตามหัวขอ ม.2 เทอม 1 และเทอม 2 รวม 14 บท พรอมหัวขอเพิ่มเติม 1 เร่ือง 
  อัตราสวน รอยละและการประยุกต, การวัดและการแปลงหนวย, แผนภูมิรูปวงกลม, การแปลงทางเรขาคณิตและการประยุกต, 
  ความเทากันทุกประการ, สมบัติของเลขยกกำลัง, พหุนาม(2) และเศษสวนของพหุนาม, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง, 
  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว, เสนขนาน, การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง, 
  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว, การแปรผัน
  *หัวขอเพิ่มเติม : กำลังสองของพหุนาม 3 พจน

 Level 3 BKN Progressive 1
  มีทฤษฎี และเทคนิคการแกปญหาโจทย ตามหัวขอ ม.3 เทอม 1 รวม 8 บท พรอมหัวขอเพิ่มเติม 1 เร่ือง 
  พื้นที่ผิวและปริมาตรและการประยุกต, กราฟเสนตรง, ระบบสมการเชิงเสน, ความคลาย, กรณฑที่สอง, การแยกตัวประกอบ 
  ของพหุนาม (2), สมการกำลังสอง, พาราโบลา
  *หัวขอเพิ่มเติม : ผลบวกและผลคูณของรากของสมการ ax2 + bx + c = 0

   Level 4 BKN Progressive 2
  มีทฤษฎี และเทคนิคการแกปญหาโจทย ตามหัวขอ ม.3 เทอม 2 รวม 8 บท พรอมหัวขอเพิ่มเติม 2 เร่ือง 
  อสมการ, ความนาจะเปน, สถิติ, ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ, การใหเหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม 
  และรูปสี่เหล่ียม, ระบบสมการ, วงกลม, เศษสวนของพหุนาม
  *หัวขอเพิ่มเติม : พื้นที่สวนที่แรเงา = พื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก

เรียนคณิตศาสตรแบบเขมขนดวยความเขาใจไปกับ อ.ยง

 ***นักเรียนไมควรลงเรียนขาม Level เน่ืองจากจะทำใหขาดความรูพื้นฐานที่จำเปน สำหรับการเรียนคอรสตอๆ ไป ทำใหการเรียน 
ไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร ซึ่งถือเปนผลเสียระยะยาวตอตัวนักเรียนเอง ดังนั้น อ.ยง ขอแนะนำใหนักเรียนปฎิบัติตาม คำแนะนำของ อ.ยง 
ที่ไดแนะนำไวขางตนอยางเครงครัด

 Level 1 BKN Pro 1
  มีทฤษฎี และเทคนิคการแกปญหาโจทย ตามหัวขอ ม.1 เทอม 1 และเทอม 2 รวม 15 บท พรอมหัวขอเพิ่มเติม 3 เร่ือง 
  สมบัติจำนวนนับ, ระบบจำนวนเต็ม, เลขยกกำลัง, พื้นฐานทางเรขาคณิต, การประยุกต(1), จำนวนและตัวเลข เลขฐาน, 
  การประยุกตของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง, การสรางทศนิยมและเศษสวน, การประมาณคา, คูอันดับและกราฟ, 
  สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว, ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ, การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล, 
  พหุนาม, การประยุกต (2)
  * หัวขอเพิ่มเติม : สูตรหาจำนวนและผลบวกของตัวประกอบ, สูตรของเลอจองค, สูตรการกระจายเศษสวน
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 Level 7 Hardcore MWITS 1 Hardcore Mwits 2 (โคงสุดทายเขามหิดลฯ)
  Hardcore TU 1  Hardcore TU 2 (โคงสุดทายเขาเตรียมฯ)
 Level 8 BKN Math พิชิต สพฐ รอบ1, 2, IJSO โจทยตางประเทศ ม.ตน
  ฝกโจทยยากเชิงลึกและวิเคราะหโจทยยาก ตามแนวขอสอบ สพฐ และโจทยตางประเทศ ม.ตน
 Level 9 BKN Math พิชิต สอวน. (รอบแรก)
  ฝกโจทยยากเชิงลึกและวิเคราะหโจทยยาก ตามแนวขอสอบ สอวน. รอบแรก และคณิตศาสตรโอลิมปก

เรียนคณิตศาสตรแบบเขมขนดวยความเขาใจไปกับ อ.ยง

 Level 10 BKN Math พิชิต สอวน. (คาย 2)
  ฝกเขียนวิธีพิสูจนตามแนวทางในคาย สอวน. (พีชคณิต, ทฤษฎีจำนวน, อสมการ, เรขาคณิต, คอมบินาทอริก) เสริมดวยวิธีพิสูจน 
  ตามแนวทางของคณิตศาสตรโอลิมปก(โลกอสมการ 1, 2, โลกเรขาคณิต, โลกตรีโกณมิติ, โลกคอมบินาทอริก, โลกทฤษฎีจำนวน)
 Level 11 BKN Math พิชิต TMO โอลิมปกระดับชาติ
  ฝกเขียนวิธีพิสูจนและตะลุยโจทย TMO โอลิมปกระดับชาติ
 Level 12 BKN Math พิชิต IMO โอลิมปกระหวางประเทศ
  ฝกโจทยยากเชิงลึกและวิเคราะหโจทยยาก, ฝกพิสูจนโจทยแนวแขงขันตามแนวขอสอบเกา IMO โอลิมปกระหวางประเทศ

  โจทยยากขั้นเทพและหัวขอเพิ่มเติมที่จำเปนสำหรับสอบเขา ม.4 
 รวมถึงเพื่อการสอบแขงขันคณิตศาสตรระดับมัธยมตน 

  โจทยยากขั้นเทพ 400 ขอ ครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญที่ยากและออกสอบบอยใกลเคียงแนวขอสอบจริง เพื่อเตรียมความพรอม 
กอนสอบเขา ม.4 โรงเรียนที่มีการแขงขันสูงเชน โรงเรียนเตรียมอุดมฯ, MWITS, KVIS
 เสริมดวยหัวขอเพิ่มเติมที่ควรรูที่อยูนอกเหนือหลักสูตรม.ตน ซึ่งจำเปนสำหรับการทำขอสอบเขา ม.4 รวมถึงเพื่อการสอบแขงขัน 
คณิตศาสตรระดับมัธยมตน

Level 5  Adv.1 Hardcore – พีชคณิตประยุกต

ตะลุยโจทยพีชคณิตประยุกตซับซอน Hardcore ทุกหัวขอ
เพื่อสอบเขา ม.4 และเพื่อการแขงขัน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผาน
การเรียนคอรส Progressive 1 และ Progressive 2 มาแลว
 บทที่ 1 จำนวนและโจทยปญหาประยุกต
 บทที่ 2 เลขยกกำลังและจำนวนจริงประยุกต
 บทที่ 3 กราฟเสนตรงและสมการหลายตัวแปรประยุกต
 บทที่ 4 สมการกำลังสอง กำลังสามประยุกต
 บทที่ 5 พหุนามและเศษสวนพหุนามประยุกต
 บทที่ 6 คอมบินาทอริกและความนาจะเปนประยุกต
 บทที่ 7 สถิติประยุกต
เสริมดวยหัวขอพิเศษ
 - เซต (ม.4) 
 - ลำดับและอนุกรม 
 - รากที่สองของจำนวนที่อยูในรูป   
 - ระบบจำนวนจริงและการแกอสมการอยางยาก 
 - เรขาคณิตวิเคราะห 
 - การแยกตัวประกอบ 
 - สมการกำลังสามและสูตรลัด 

 - การหาคา              จาก   

 - การหารากที่สองและรากที่สามของพหุนาม (โดยวิธีลัด) 
 - ทฤษฎีบททวินาม และ สามเหลี่ยมปาสคาล 
 - การหาจำนวนผลเฉลยของ

Level 6  Adv.2 Hardcore เรขาคณิต

ตะลุยโจทยเรขาคณิตประยุกตซับซอน Hardcore ทุกหัวขอ
เพื่อสอบเขาม.4และเพื่อการแขงขัน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผาน
การเรียนคอรส Progressive 1 และ Progressive 2 มาแลว
 บทที่ 1 ตรีโกณมิติประยุกต
 บทที่ 2 พื้นที่ทุกรูปแบบประยุกต
 บทที่ 3 ปทากอรัสประยุกต
 บทที่ 4 ความเทากันทุกประการประยุกต
 บทที่ 5 ความคลายประยุกต
 บทที่ 6 วงกลมทุกรูปแบบประยุกต
 บทที่ 7 พื้นที่ผิวและปริมาตรประยุกต
เสริมดวยหัวขอพิเศษ
 - กฎของไซนและโคไซน 
 - เอกลักษณ + สูตรฟงกชันตรีโกณมิติและวงกลมหนึ่งหนวย 
 - ทฤษฎีบทของเชวาและเมเนลอส 
 - ทฤษฎีบทของเสนมัธยฐาน 
 - Stewart’s Theorem 
 - ทฤษฎีบทแบงครึ่งมุม 
 - Ptolemy’s Theorem และสมบัติของสี่เหลี่ยม 
 - Power of a point Theorem 
 - วงกลมแนบใน, แนบในวงกลมและวงกลมแนบนอก  
 - สมการวงกลม
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 การเตรียมตัวสำหรับนักเรียนที่มีเปาหมาย เพื่อเตรียมความพรอมและความสมบูรณในกระบวนการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน 
นักเรียนจะไดรับการพัฒนาและฝกฝนเสริมสรางเทคนิคอยางครบถวน เพื่อใหสามารถเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียน 
ที่มีชื่อเสียงตางๆ อาทิ ร.ร.กำเนิดวิทย, ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ฯลฯ และสนามสอบแขงขันรายการตางๆ 
ที่สำคัญ เชน IJSO, สอวน.ดาราศาสตร (ม.ตน), สอวน.คอมพิวเตอร (ม.ตน)

หลักสูตรฝกโจทยเพื่อการแขงขันและเตรียมตัวสอบเขา ม.4

คณิตฝกโจทยยาก 1

คณิตฝกโจทยยาก 2

คณิตฝกโจทยยาก 3

คณิตฝกโจทยยาก 4

ตะลุยคณิตสอบเขามหิดลฯ

ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 1

ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 2

ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 3

ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. ตะลุยโจทยแขงขันเชิงลึกอยางยาก โดยเนนการประยุกตทำโจทยในกลุมหัวขอเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม, 
 เลขยกกำลัง, เลขฐาน, อัตราสวนรอยละ, สมการ, อสมการ,ระบบสมการ,การแปรผัน, พหุนาม, สถิติ
2. เทคนิค / หัวขอเพิ่มเติม : พหุนามสมมาตร, ความสัมพันธระหวางราก และสัมประสิทธิ์ของพหุนาม,
 เทคนิคการบวก และคูณ,การหาคาสูงสุด – คาต่ำสุด, ราก, สมการที่มีคำตอบเปนจำนวนเต็ม

ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. ตะลุยโจทยแขงขันเชิงลึกอยางยาก โดยเนนการประยุกตทำโจทยในกลุมหัวขอเรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต, 
 เสนขนาน, ความเทากันทุกประการ, ความคลาย, ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, ตรีโกณมิติ, วงกลม, พื้นท่ี, 
 พื้นที่ผิวและปริมาตร, คูอันดับและกราฟ,กราฟเสนตรง, กราฟพาราโบลา, ความนาจะเปน
2. เทคนิค / หัวขอเพิ่มเติม : เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน, สมการวงกลม,
 เอกลักษณและสูตรฟงกชันตรีโกณมิติ, ทฤษฎีบทของเชวาและเมเนลอส, กฎการนับเบื้องตน, 
 การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู

รวมโจทยในระดับ ม.ตน จากรายการสอบแขงขัน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เหมาะสำหรับนักเรียน 
ที่มีพื้นฐานดี ที่มีความตองการฝกฝนโจทยในระดับยากถึงยากมาก เพ่ือสรางทักษะสำหรับการสอบแขงขัน 
รวมถึงเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับสอบเขาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ, โรงเรียนกำเนิดวิทย, 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

ฝกแนวโจทยเขียนวิเคราะห อธิบาย เนนแสดงวิธีทำ รวมถึงการพิสูจน เพ่ือใหนักเรียนสามารถตกผลึก
เขาใจ Concept ของวิชาคณิตศาสตรแบบรูจริง รูลึก และเสมือนเปนการสรุปเทคนิคตางๆ อีกครั้ง
เพื่อนำไปประยุกตใชในการเรียน คอรสตะลุยโจทยสอบเขามหิดลฯ และคอรสตะลุยโจทยสอบเขาเตรียมฯ
ไดอยางมีประสิทธิผล
ตะลุยโจทยแนวทางสำหรับการสอบเขา ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรียนรู
ที่สำคัญ เสริมโจทยในระดับ ม.ปลาย บางหัวขอที่จำเปนสำหรับการสอบ สรางความรู ความมั่นใจ 
กอนการลงสนามสอบจริง
ตะลุยโจทยแนวทางสำหรับการสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรียนรูที่สำคัญ เสริมโจทยในระดับ ม.ปลาย บางหัวขอที่จำเปน
สำหรับการสอบ สรางความรู ความมั่นใจ กอนการลงสนามสอบจริง ในหัวขอดังนี้
 1. เลขยกกำลัง + จำนวนจริง (ราก) 4. สมการและอสมการ / สมการกำลังสอง
 2. พหุนาม / เศษสวนพหุนาม 5. อัตราสวนรอยละ / การแปรผัน
 3. ระบบสมการ 6. สมการเชิงเสน / พาราโบลา
ตะลุยโจทยแนวทางสำหรับการสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรียนรูที่สำคัญ เสริมโจทยในระดับ ม.ปลาย บางหัวขอที่จำเปน
สำหรับการสอบ สรางความรู ความมั่นใจกอนการลงสนามสอบจริง ในหัวขอดังนี้
 1. พื้นที่และปริมาตร 4. ความนาจะเปน
 2. เรขาคณิต 5. สถิติ
 3. อัตราสวนตรีโกณมิติ
ตะลุยโจทยแนวทางสำหรับการสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เสริมความเขมขนและความเขาใจ 
ในการฝกทำโจทย สรางแนวคิดและเทคนิคในการแกไขโจทยปญหา ฝกทำขอสอบและควบคุมเวลา 
ใหเหมาะสม สรางความรูและความมั่นใจกอนการลงสนามสอบจริง



BKN Math Check Point จัดกลุมพิเศษ เช็คจุดคณิตพิชิตเตรียมฯ 

BKN Speed Math พิชิตเตรียมฯ

จัดกลุมคอรสพิเศษสำหรับนักเรียน ม.3 สอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 
 ในแผนการเรียนวิทย-คณิต และภาษา-คณิต 
 เหมาะกับนักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาทฤษฎีบทพื้นฐาน ม.ตน มาครบทุกจุดประสงคการเรียนรูแลว 
 ตองการเช็คจุดความรูความเขาใจและตรวจสอบหาจุดบกพรองในแตละบทเรียนที่ตัวเองยังไมพรอม 
 เพื่อกลับมาทบทวน ฝกฝน และเพิ่มความฟตใหกับการทำโจทยขอสอบวิชาคณิตศาสตร 
 เติมเตม็ความรู ความมั่นใจกอนการลงสนามสอบจริง

ฝกทักษะการคิดแกโจทยปญหาในการทำขอสอบที่หลากหลายใหเปน
ฝกบริหารจัดการเวลาควบคุมเวลาการทำขอสอบใหเหมาะสม พรอมเทคนิคการคิดคำนวณเร็ว
ฝกการทำขอสอบอยางรอบคอบและเขาใจ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา
 จนเกิดทักษะในการคิดเปน ทำเปน แกโจทยปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม

แผนผังการเรียนเพื่อเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ – ร.ร.กำเนิดวิทย และร.ร.บมเพาะทางวิทยาศาสตร

คณิตทฤษฎีบท
พื้นฐาน

ม.1/1 + ม.1/2
ม.2/1 + ม.2/2
ม.3/1 + ม.3/2

คณิตฝกโจทยยาก 1
คณิตฝกโจทยยาก 2
คณิตฝกโจทยยาก 3
คณิตฝกโจทยยาก 4

BKN
Math Check Point

+
BKN

Speed Math Test

ตะลุยโจทยคณิต
พิชิตมหิดลฯ

แผนผังการเรียนเพื่อเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (แผนการเรียนวิทย-คณิต และ ภาษา-คณิต)

คณิตทฤษฎีบท
พื้นฐาน

ม.1/1 + ม.1/2
ม.2/1 + ม.2/2
ม.3/1 + ม.3/2

คณิตฝกโจทยยาก 1
คณิตฝกโจทยยาก 2
คณิตฝกโจทยยาก 3
คณิตฝกโจทยยาก 4

BKN
Math Check Point

+
BKN

Speed Math Test

ติวเขมคณิต
ตะลุยเตรียมฯ 1
ติวเขมคณิต

ตะลุยเตรียมฯ 2
ติวเขมคณิต

ตะลุยเตรียมฯ 3

17
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หลักสูตรคณิตศาสตร Gifted Math High School
สำหรับนักเรียนที่โครงการ Gifted ม.ปลาย ที่ตองการเรียนเนื้อหาความรูนี้เพื่อนำไปใช
ในการเตรียมความพรอมสอบเขามหาวิทยาลัย สอบตรงแพทย และสอบชิงทุน

 คอรสเรียน รายละเอียดเนื้อหา
  เซต
  ตรรกศาสตร
Gifted Math High 1  ความสัมพันธและฟงกชัน
  เมทริกซ
  จํานวนจริงและพหุนาม

  ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม
Gifted Math High 2  ฟงกชันตรีโกณมิติ
  เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย

  ลําดับและอนุกรม
Gifted Math High 3  แคลคูลัสเบื้องตน
  เวกเตอรในสามมิติ

  จํานวนเชิงซอน
  หลักการนับเบื้องตน
Gifted Math High 4  ความนาจะเปน
  สถิติ
  การแจกแจงความนาจะเปนเบื้องตน

 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน วันเรียน เวลา คาลงทะเบียน

 BKN10004 Gifted Math High 1 (48 ชม.) อ.พี่ยอด เปดเทอม 1 15.15-19.15 8000    วันอาทิตย เร่ิม 2 มิ.ย. 62

 BKN10007 Gifted Math High 2 (48 ชม.) อ.พี่ยอด เปดเทอม 2 15.15-19.15 8000    วันอาทิตย เร่ิม 3 พ.ย. 62

ทางโรงเรียนบานคำนวณ มีบริการจัดกลุมพิเศษ
ติวเขมตะลุยโจทยคณิตศาสตรสำหรับการแขงขันรายการตางๆ ตามวัตถุประสงคของผูเรียนเปนหลัก

บริการจัดกลุมตามวัน-เวลาที่ผูเรียนสะดวก
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและจองเวลาเรียนไดที ่พี่แพร 02-251-7241 และ พี่นอง 088-919-6654



 เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี นักเรียนที่จะประสบความสำเร็จ 
ในสนามสอบแขงขันเพื่อเขาสูรอบคาย 2 ไปจนถึงรอบตัวแทนประเทศ 
ควรจะตองมีองคความรูที่ครอบคลุม ครบถวน เนื้อหาทุก ๆ เรื่องที่นักเรียน 
จะไดรับการถายทอดความรูจากการเรียนกับพี่วิชญนั้น ไดถูกเรียบเรียง 
จัดสรรรายละเอียดเทคนิคความรูอยางเปนลำดับขั้นตอน และเนื้อหาที่เรียน 
ในทุก ๆ เรื่องนั้น เปนสวนสำคัญอยางยิ่งในการตอยอดความรูในขั้นสูง 
เพื่อนำไปใชในการแขงขันคณิตศาสตรระดับชาติและระดับตัวแทนประเทศ

ฝกโจทยคณิตติวเขมเพื่อเตรียมเขาสู CAMP 1-2

กลุมเรียนที่เปดสอน

Pre CAMP
เรียนเนื้อหา ม.ปลาย ที่เปนพื้นฐานสำคัญของการเรียนคณิตศาสตรโอลิมปกทุกเนื้อหาสาระ

 Pre-CAMP A

 Pre-CAMP B

 Pre-CAMP C

คณิตศาสตรทั่วไป ประกอบดวย โครงสรางทางคณิตศาสตร 
ตรรกศาสตร และการอางเหตุผล เซต ระบบจำนวนจริง 
ทฤษฎีจำนวน ความสัมพันธและฟงกชัน และเรขาคณิตเบื้องตน

การประยุกตเกี่ยวกับเรขาคณิต ประกอบดวย เมทริกซ 
เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย ฟงกชันตรีโกณมิติ 
เวกเตอร และจำนวนเชิงซอน

การประยุกตเกี่ยวกับพีชคณิตและคอมบินาทอริกส ประกอบดวย 
ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม ลำดับและอนุกรม 
แคลคูลสัเบื้องตน กำหนดการเชิงเสน การเรียงสับเปลี่ยน 
การจัดหมูและความนาจะเปน และทฤษฎีกราฟเบื้องตน

***เนื้อหาในคอรส Pre-CAMP A นี้
จะเปนพื้นฐานของการเรียนคณิตศาสตร
โอลิมปกทุกเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิชา Number Theory

***เนื้อหาในคอรส Pre-CAMP B นี้
จะเปนพื้นฐานของการเรียนวิชา Algebra, 
Geometry เปนหลัก

***เนื้อหาในคอรส Pre-CAMP C นี้
จะเปนพื้นฐานของการเรียนวิชา 
Inequalities, Combinatorics
เปนหลัก

สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนไดที่ คุณแพร 02-251-7241, คุณกษิรา 088-919-6654
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จัดกลุมพิเศษเตรียมตัวลงสนามสอบ

สอวน.คณิตศาสตร คาย 1 และ คาย 2 ป 2562

เตรียมความรูใหพรอม เพื่อกาวสูสนามสอบแขงขัน
สอวน.คณิตศาสตร ในป 2562 ดวยความพรอมและความมั่นใจ

มาฝกฝนพัฒนาความรูแบบยั่งยืน เพื่อการสอบและการเขาคาย ทั้งคาย 1 และคาย 2 กับ พี่วิชญ
รุนพี่เด็กเหรียญ นักเรียนทุน ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จเด็กแขง กันไดแลววันนี้



จัดกลุมพิเศษเตรียมตัวลงสนามสอบ สอวน.คณิตศาสตร คาย 1 และ คาย 2 ป 2562

ติวเขมคณิตศาสตร CAMP 1 - 2
 เนนการฝกใหนักเรียนคุนเคยกับโจทยระดับโอลิมปกและการพิสูจน อธิบายนิยาม, ทฤษฎีบท, เทคนิคตางๆ
และฝกโจทย เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการเขาแขงขันในคาย สอวน. คณิตศาสตร คายที่ 1 ในเดือนตุลาคม
 นักเรียนตองมีความรูคณิตศาสตรจากกลุม PRE CAMP A – B – C มากอน
 กลุมเรื่องที่เรียน LOGIC AND PROOF, ALGEBRA, COMBINATORICS, GEOMETRY, 
  INEQUALITIES, NUMBER THEORY

ฝกโจทยติวเขมคณิตศาสตร CAMP 2
 เนนการประยุกตใชทฤษฎีบทหรือเทคนิคตางๆ ที่ซับซอนยิ่งขึ้นเพื่อมาใชในการแกโจทยปญหา 
อธิบายนิยาม, ทฤษฎีบท, เทคนิคตางๆและฝกโจทยเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการเขาแขงขันในคาย 
สอวน. คณิตศาสตร คายที่ 2 ในเดือนมีนาคมและสำหรับการสอบแขงขัน TMO
 นักเรียนตองผานการเรียน คณิตติวเขมสู CAMP 1 – 2 กับพี่วิชญมากอน หรือเคยผานการเขาคาย 
  สอวน. คณิตศาสตรคายที่ 2 (คายเดือนมีนาคม) มากอน
 กลุมเรื่องที่เรียน ALGEBRA, COMBINATORICS, FUNCTIONAL EQUATIONS, GEOMETRY, 
  NUMBER THEORY

หมายเหตุ : เนื้อหาในคอรส คณิตติวเขมสู CAMP 2 ถึงแมวาจะมีหัวขอวิชาเหมือนกับในคอรสคณิตติวเขมสู CAMP 1-2
 แตเนื้อหาที่เรียนจะแตกตางกัน

20

จัดกลุมพิเศษเปดเทอมเดือนพฤศจิกายน 61
 กลุมเรียน วันเรียน เวลาเรียน จำนวน
 PRE-CAMP A วันอาทิตย เริ่ม 4 พ.ย. – 23 ธ.ค. 61 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 32 ชม.
 PRE-CAMP B วันอาทิตย เริ่ม  6 ม.ค. – 24 ก.พ. 62 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 32 ชม.
 PRE-CAMP C วันอาทิตย เริ่ม 3 มี.ค.  – 28 เม.ย. 62 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 32 ชม.

จัดกลุมพิเศษเปดเทอมเดือนพฤษภาคม 62
 กลุมเรียน วันเรียน เวลาเรียน จำนวน
 ติวเขมคณิตสอบชิงทุน วันอาทิตย เริ่ม 5 พ.ค. – 15 ก.ย. 62 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 80 ชม.
 ติวเขมคณิตศาสตร  วันอาทิตย เริ่ม 5 พ.ค. – 15 ก.ย. 62 15.30 – 19.30 80 ชม. CAMP 1 - 2

จัดกลุมพิเศษเปดเทอมเดือนพฤศจิกายน 62
 กลุมเรียน วันเรียน เวลาเรียน จำนวน
 PRE-CAMP A วันอาทิตย เริ่ม 3 พ.ย. – 22 ธ.ค. 62 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 32 ชม.
 PRE-CAMP B วันอาทิตย เริ่ม 29 ธ.ค. 62 – 16 ก.พ. 63 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 32 ชม.
 PRE-CAMP C วันอาทิตย เริ่ม 23 ก.พ. – 19 เม.ย. 63 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 32 ชม.
 ติวเขมคณิตศาสตร วันอาทิตย เริ่ม 3 พ.ย. 62 – 15 มี.ค. 63 15.30-19.30 80 ชม. CAMP 2

สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนไดที่ คุณแพร 02-251-7241, คุณกษิรา 088-919-6654
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 รหัสคอรส วิชา ผูสอน วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN14162 BKN Olympic Math 1 ประถมปลาย อ.ยง วันเสาร + วันอาทิตย 08.00-10.00 5500  พีชคณิต-จำนวน และโจทยปญหาประยุกต  เริ่ม 23 มี.ค. - 18 พ.ค. 62
 BKN14163 BKN Olympic Math 2 ประถมปลาย อ.ยง วันเสาร + วันอาทิตย 10.10-12.10 5500  พีชคณิต -สมการ และพหุนามประยุกต  เริ่ม 23 มี.ค. - 18 พ.ค. 62
 BKN14164 BKN Olympic Math 3 ประถมปลาย อ.ยง วันเสาร + วันอาทิตย 13.00-15.00 5500  เรขาคณิตประยุกต  เริ่ม 23 มี.ค. - 18 พ.ค. 62

 รหัสคอรส วิชา ผูสอน วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN14165 BKN Progressive 1 อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 1 - 21 มี.ค. 62 08.00-10.00 5500
 BKN14166 BKN Progressive 2 อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 1 - 21 มี.ค. 62 10.10-12.10 5500
 BKN14167 BKN Pro 2  อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 1 - 21 มี.ค. 62 13.00-15.00 5500
 BKN8202 BKN Hardcore TU 2  อ.ยง จันทร - เสาร เริ่ม 19 ก.พ. - 7 มี.ค. 62 15.10-17.10 6000  ติวเขมสอบเขาเตรียมฯ
 BKN14168 BKN Pro 1  อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62 08.00-10.00 5500
 BKN14169 BKN Pro 2  อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62 10.10-12.10 5500
 BKN14170 BKN Progressive 1 อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62 13.00-15.00 5500
 BKN14171 BKN Adv.1 Hardcore  อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 22 ม.ีค. - 11 เม.ย. 62 15.10-17.10 5500  พีชคณิตประยุกต
 BKN14172 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Level 1 อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 08.00-10.00 5500
 BKN14173 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Level 2 อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 10.10-12.10 5500
 BKN14174 BKN Progressive 2 อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 13.00-15.00 5500
 BKN14175 BKN Adv.2 Hardcore  อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 15.10-17.10 5500  เรขาคณิตประยุกต

 รหัสคอรส วิชา ผูสอน วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN18030 คณิตฝกโจทยยาก 1 อ.นกณัฐ จันทร - ศุกร เริ่ม 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62 08.00-10.00 5500
 BKN18031 คณิตฝกโจทยยาก 2 อ.นกณัฐ จันทร - ศุกร เริ่ม 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62 10.10-12.10 5500
 BKN18032 คณิตฝกโจทยยาก 3 อ.นกณัฐ จันทร - ศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 08.00-10.00 5500
 BKN18033 คณิตฝกโจทยยาก 4 อ.นกณัฐ จันทร - ศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 10.10-12.10 5500
 จัดกลุม BKN Math Check Point  อ.นกณัฐ เรียนทุกวัน            เริ่ม 8 - 14 พ.ค. 62 08.00-12.30 สอบถามพี่แพร  (รับนักเรียน 20 คน)
 BKN18034 BKN Speed Math Test อ.นกณัฐ เรียนทุกวัน            เริ่ม 8 - 14 พ.ค. 62 13.30-18.00 5500

เรียนวันเสารและวันอาทิตย (หยุดสงกรานตวันที่ 13 - 14 เม.ย. 62)
คอรสเรยนชวงปดเทอม

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอรสคณิตฝกโจทยยาก 1-2-3-4
ครบทั้ง 4 คอรส ชำระคาเรียน 12,000 บาท จาก 22,000 บาทพิเศษ!!!
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คอรสเรยนเปดเทอมเดือนมิถุนายน
 รหัสคอรส วิชา ผูสอน วันเรียน / วันท่ีเริ่มเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN14176 BKN Hardcore Mwits 1 อ.ยง วันเสาร เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62 08.00-10.00 5500

 BKN14177 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Level 3 อ.ยง วันเสาร เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62 10.10-12.10 5500

 BKN14178 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 อ.ยง วันเสาร เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62 13.00-15.00 5500  Gifted Math Level 1

 BKN14179 BKN Olympic Math 1 ประถมปลาย อ.ยง วันเสาร เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62 15.10-17.10 5500  พีชคณิต-จำนวน และโจทยปญหาประยุกต

 BKN14180 BKN Olympic Math 2 ประถมปลาย อ.ยง วันเสาร เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62 17.30-19.30 5500  พีชคณิต -สมการ และพหุนามประยุกต

 BKN14181 BKN Pro 1 อ.ยง วันอาทิตย  เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62 08.00-10.00 5500

 BKN14182 BKN Pro 2 อ.ยง วันอาทิตย  เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62 10.10-12.10 5500

 BKN14183 BKN Progressive 1 อ.ยง วันอาทิตย  เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62 13.00-15.00 5500

 BKN14184 BKN Progressive 2 อ.ยง วันอาทิตย  เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62 15.10-17.10 5500

 BKN14185 BKN Adv.1 Hardcore อ.ยง วันอาทิตย  เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62 17.30-19.30 5500  พีชคณิตประยุกต

 BKN18035 ตะลุยคณิตพิชิต Mwits อ.นกณัฐ วันอาทิตย  เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62 08.00-10.00 5500

 BKN18036 ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 1 อ.นกณัฐ วันอาทิตย  เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62 10.10-12.10 5500

 รหัสคอรส วิชา ผูสอน วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN14186 ตะลุยโจทย สสวท.ป.3 อ.ยง เสาร - อาทิตย เริ่ม 14 ก.ย. - 27 ต.ค. 62 08.00-10.00 5500

 BKN14187 ตะลุยโจทย สสวท.ป.6 อ.ยง เสาร - อาทิตย เริ่ม 14 ก.ย. - 27 ต.ค. 62 10.10-12.10 5500

 BKN14188 BKN Olympic Math 1 ประถมปลาย อ.ยง เสาร - อาทิตย เริ่ม 14 ก.ย. - 27 ต.ค. 62 13.00-15.00 5500  พีชคณิต-จำนวน และโจทยปญหาประยุกต

 BKN14189 BKN Olympic Math 3 ประถมปลาย อ.ยง เสาร - อาทิตย เริ่ม 14 ก.ย. - 27 ต.ค. 62 15.10-17.10 5500  เรขาคณิตประยุกต

คอรสเรยนชวงปดเทอม

คอรสตะลุยโจทยคณิตพิชตเตรยมฯ
 รหัสคอรส วิชา ผูสอน วันเรียน / วันที่เร่ิมเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN11050 ตะลุยโจทยคณิตพิชิตเตรียมฯ 1 อ.สมชาย + อ.พี่ยอด เปดเทอม 1 วันอาทิตย  13.00-15.00 5500     เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62
 BKN11051 ตะลุยโจทยคณิตพิชิตเตรียมฯ 2 อ.สมชาย ปดเทอม ต.ค. วันจันทร-ศุกร  13.00-15.00 5500     เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
 BKN11052 ตะลุยโจทยคณิตพิชิตเตรียมฯ 3 อ.สมชาย + อ.พี่ยอด เปดเทอม 2 วันอาทิตย  13.00-15.00 5500     เริ่ม 3 พ.ย. 62

(นัดเรียนเพิ่มวันพุธที่ 23 ต.ค. 62)
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คอรสเรยนชวงปดเทอมเดือนตุลาคม

คอรสเรยนเปดเทอมพฤศจกายน
 รหัสคอรส วิชา ผูสอน วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN14194 BKN Hardcore TU 1 อ.ยง วันเสาร  เริ่ม 2 พ.ย. 62 08.00-10.00 5500

 BKN14195 BKN Adv.2 Hardcore อ.ยง วันเสาร  เริ่ม 2 พ.ย. 62 10.10-12.10 5500  เรขาคณิตประยุกต

 BKN14196 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 อ.ยง วันเสาร  เริ่ม 2 พ.ย. 62 13.00-15.00 5500  Gifted Math Level 3

 BKN14197 BKN Pro 1 อ.ยง วันอาทติย   เร่ิม 3 พ.ย. 62 08.00-10.00 5500

 BKN14198 BKN Pro 2 อ.ยง วันอาทิตย   เร่ิม 3 พ.ย. 62 10.10-12.10 5500

 BKN14199 BKN Progressive 1 อ.ยง วันอาทิตย   เริ่ม 3 พ.ย. 62 13.00-15.00 5500

 รหัสคอรส วิชา ผูสอน วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN18040 BKN Speed Math Test อ.นกณัฐ วันเสาร  เริ่ม 2 พ.ย. 62 08.00-10.00 5500

 BKN18041 ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 3 อ.นกณัฐ วันเสาร  เริ่ม 2 พ.ย. 62 10.10-12.10 5500

 BKN18042 ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 3 อ.นกณัฐ วันอาทิตย  เริ่ม 3 พ.ย. 62 10.10-12.10 5500

*ทุกคอรสเรียนเปนระบบสอนสด*
ขอความกรุณาทานผูปกครองทุกทาน กรุณาสมัครกอนวันเปดเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะจัดทำหนังสือตามจำนวนนักเรียนที่สมัคร

เนื่องจากทางโรงเรียนปรับปรุงหนังสือทุกปจึงไมสามารถทำเอกสารลวงหนาเปนจำนวนมากๆ ได

 รหัสคอรส วิชา ผูสอน วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN14190 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62 08.00-10.00 5500  Gifted Math Level 2

 BKN14191 BKN Hardcore Mwits 2 อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62 10.10-12.10 5500

 BKN14192 BKN Pro 2 อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62 13.00-15.00 5500

 BKN14193 BKN Progressive 2 อ.ยง จันทร - ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62 15.10-17.10 5500

 รหัสคอรส วิชา ผูสอน วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 จัดกลุม BKN Math Check Point  อ.นกณัฐ ทุกวัน เริ่ม 21 - 27 ก.ย. 62 08.00-12.30 สอบถามพี่แพร  (รับนักเรียน 20 คน)

 BKN18037 BKN Speed Math Test อ.นกณัฐ ทุกวัน เริ่ม 21 - 27 ก.ย. 62 13.30-18.00 5500

 BKN18038 ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 1 อ.นกณัฐ จันทร-ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62 08.00-10.00 5500

 BKN18039 ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 2 อ.นกณัฐ จันทร-ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62 10.10-12.10 5500



เสริมความเกง
สรางความแกรง
สูความสำเร็จ
ในทุกๆ สนามสอบ

 เพื่อการแขงขันประถมตน-ประถมปลาย
 เพื่อการแขงขันสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted และ ร.ร.มัธยมที่มีช่อเสียง
 เพื่อการแขงขันมัธยมตน, สอบเขา ม.4
 เพื่อการแขงขันโอลิมปก ม.ตน-ม.ปลาย
 เพื่อการแขงขันสอบชงทุน สอบตรงแพทย และสอบเขามหาวทยาลัย

รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562
วันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2561
บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียน สำหรับนักเรียนเกา
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป
บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม
และนักเรียนเกา

พสิษฐ  จินดานุวัฒน (นองบอมบอม) ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

Call Center : 02-251-7241 แฟกซ : 02-255-3844 

สรางพื้นฐานความรู พัฒนาสูความเขาใจ สรางความสำเร็จในอนาคต
สอบถามและสมัครเรียนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ โรงเรียนบานคำนวณ ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

พสิษฐ  จินดานุวัฒน (นองบอมบอม) 

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

 ครูยงเปนครูที่สอนคณิตศาสตรไดดีมากครูยงจะสอนหลักการวิเคราะหโจทยกอนลงมือทำทุกครั้ง ทำใหผมมีความรอบคอบ
มากขึ้น ไมผิดพลาดงายๆ และหากมีขอสงสัย ครูยงก็จะอธิบายใหฟงอยางละเอียด เขาใจงาย และครูยงจะมีโจทยใหทำมากมาย 
ครอบคลุมในทุกๆ ดาน ที่สำคัญที่สุดครูยังเปนครูที่ใจดี สอนสนุก เรียนแลวไมเครียด เปนกันเองกับเด็กทุกคน และพยายามที่จะ
ทำใหเด็กทุกคนประสบผลสำเร็จในวิชาคณิตศาสตร ผมขอขอบคุณครูยง ที่ทำใหผมมีพัฒนาการดานคณิตศาสตรที่ดีขึ้นครับ

สถานีรถไฟฟาสยาม

โรงเรียนบานคำนวณ

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

 พี่ยอด (ภูมิพงศ วัฒนะประกรณกุล) + พี่วิชญ (วิชญ ฮึงวัฒนากุล) + อ.นก (อ.ณัฐศักดิ์ สวัสดีศรีโรจน) + อ.ยง (อ.อำนวย สุรกิตติดำรง)

สอนสดทุกรอบ  โดยทีมติวเตอรคณิตศาสตรที่มีความรู และประสบการณ
 ในการสงความสำเร็จใหกับนักเรียนหลายรุน

 ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง IMO 2017 ณ สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
 ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง SMO 2016 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ผูแทนประเทศไทย :  เหรียญทอง SMO 2015 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ผูแทนประเทศไทย : เหรียญเงิน KIMC 2014 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง PMWC 2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง 

   สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง IMSO 2012 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
 เหรียญทอง IMC 2013 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร
 เหรียญทองคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 11 และรางวัล Best Solution

 เหรียญทองคณิตศาสตร สสวท.ป.6 (2 ปซอน)

 เหรียญทองวิทยาศาสตร สสวท.ป.6

คณิตศาสตรสำหรับการแขงขัน




