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

ศูนยรวมคุณภาพวิชาการความรู
ระดับประถมที่ยิ่งใหญที่สุด
คอรสเรยนสอนสด ป.2-ป.6
ปการศึกษา 2562

สอบถามและสมัครเรยนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณวทย ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์
สถานที่เรยน ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)
 เวลาทำการชวงเปดเทอม จันทร-ศุกร 11.00-19.30 น., เสาร-อาทิตย 07.30-17.30 น.
 เวลาทำการชวงปดเทอม ทุกวัน 07.30-17.30 น.

สถานีร
ถไฟฟา
สย

าม

โรงเรียนบานคำนวณ

BKN Call Center : 02-251-7241
FAX 02-255-3844
ตามติดขาวสาร พรอมดูภาพบรรยากาศการเรยนของนองๆ มินิคลาส
ไดที่แฟนเพจเฟสบุค

www.facebook.com/bkncenterminiclass
ดูรายละเอียดโบชัวรระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย เพิ่มเติมไดที่
และ

www.baancomnuan.com

www.bkn-center.com

สอนสดทุกรอบ ที่สยามสแควรที่เดียว

ดูแลใกลชิดและทั่วถึง พรอมมีประเมินผลการเรียน
รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562
วันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2561

บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียน สำหรับนักเรียนเกา

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป

บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม
และนักเรียนเกา

ทีมประถมศึกษา
BKN CENTER MINI CLASS
• ผูนำทางดานความรู ปญญา เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
• การจัดการดานความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะทางวิชาการ เพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
• สรางนวัตกรรมความรูโดยการบูรณาการ และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ
• บริการใหคำปรึกษา วางแผน ชี้แจง แนะนำการเรียนเปนบุคคล พรอมดวยการประเมินผลความรู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนเปนหลัก

เรียนรูทำความเขาใจกอนตัดสินใจอนาคตของลูกรัก
กาวแรกของการที่คุณเดินเขามาในการเลือกการเรียนพิเศษใหบุตรหลานของทานคืออะไร?
และมีจุดมุงหมายเพื่ออะไร?
คำตอบบทสรุปสุดทายที่เรามักไดยิน และเหตุผลสวนใหญที่ทุกคนเลือกเรียนพิเศษ มักจะมีจุดมุงหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน คือสอบเขาโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ดวยการเลือกวิตามินเสริมทางวิชาการใหกับบุตรหลานของทาน
แตสิ่งสำคัญหลักๆ คือ ตัวของนักเรียนเองที่ตองมีสวนรวมในการตัดสินใจวาความพรอม มีมากนอยเพียงใด
BKN CENTER MINI CLASS คือโรงเรียนสอนพิเศษระดับประถมที่สมบูรณและยิ่งใหญที่สุดในสยามสแควร
ดวยการยอมรับจากนักเรียนและผูปกครองมานับหลายตอหลายรุน ประสบการณกอตั้งกวดวิชาระดับประถมศึกษามากกวา
10 ป ที่เนนระบบการเรียนแบบสอนสดทุกรอบ คัดสรรบุคลากรครูผูสอน ที่มีคุณภาพดานความรู ความใสใจในการถายทอด
ความรู นำมวลประสบการณมาใชในการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนหลัก ดวยกลุมหองเรียนเล็ก คุณครูสามารถดูแล
ไดอยางใกลชิดและทั่วถึง เนนการเรียนที่ฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห และสังเคราะหเปน พรอมดวยการประเมินผลความรู
ที่เปนระบบ ทำใหผูปกครองและนักเรียนสามารถทราบถึงพัฒนาการในการเรียนของนักเรียนตามความเหมาะสม
โดยการเรียนนั้นมีวัตถุประสงคที่หลากหลาย ตามความตองการพื้นฐานแตละบุคคล เชน
1. เรียนเพื่อปรับ – ปูพื้นฐาน เพิ่มเกรดในโรงเรียน
2. สรางยอดความรูเดิมที่มีใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น เพื่อกาวเขาสูสนามแขงขันทางวิชาการที่สำคัญ
3. เพื่อเตรียมความพรอมมุงสูการสอบเขาระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในเครือสาธิต และโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง
ที่มีรูปแบบโครงการเรียนรูที่หลากหลาย เชน หองเรียนภาคปกติ, หองเรียนพิเศษ (Gifted), และหองเรียนโครงการ English
Program ฯลฯ
ทาง BKN CENTER MINI CLASS มีวัตถุประสงคมุงเนนในการพัฒนาวิชาการความรู ความสามารถ ตามศักยภาพ
ของผูเรียน ใหนักเรียนสามารถนำความรูที่ไดเรียนไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ และเปนพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ
การศึกษาตอในอนาคต โดยมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเนื่อง มีการนิเทศ บริการใหคำแนะนำ
ชี้แจง และใหความชวยเหลือ เพื่อใหนักเรียนบรรลุเปาหมายของการศึกษาอันพึงประสงค พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่มีมาตรฐานและความเขมขนทางวิชาการยิ่งขึ้น

นึกถึงคุณภาพทางวิชาการใหบุตรหลานของทาน นึกถึง BKN CENTER MINI CLASS
สรางพื้นฐานความรู พัฒนาสูความเขาใจ
สามารถนำสิ่งที่เรียนรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
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คอรสเรียนของเรา
ระดับชั้น

คอรสที่มีเปดสอน

ป.2

คณิตศาสตร ป.2 เทอม 1 และ ป.2 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)

ป.3

Mini Smart (คอรสรวม 5 วิชา) คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร-ภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
Basic English เรียนรูไวยากรณ+ทักษะการฟง+การพูดเสริมกิจกรรมการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ป.3 เทอม 1 และ ป.3 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)

คณิตแขงขัน
ประถมตน

Pre Advanced – Advanced Math 1 – Advanced Math 2

ป.4

คณิตศาสตร ป.4 เทอม 1 และ ป.4 เทอม 2 (เรียนรูทกุ หัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
วิทยาศาสตร ป.4 เทอม 1 และ ป.4 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
ภาษาอังกฤษ ป.4 เทอม 1 และ ป.4 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
เพาะกลาภาษาไทย 1-2-3 (เรียนรูหลักภาษา และวรรณคดีของระดับชั้น ป.4 และ ป.5)

ป.5

คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 - 2 - 3 (สรางฐานความรูและเสริมหลักสูตร ป.5 เทอม 1 และ เทอม 2)
ตามหลักสูตรแกนกลาง
คณิตศาสตร Fun Math 5/1 และ Fun Math 5/2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
วิทยาศาสตร ป.5 เทอม 1 และ ป.5 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
ภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 1 และ ป.5 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
เพาะกลาภาษาไทย 1-2-3 (เรียนรูหลักภาษา และวรรณคดีของระดับชั้น ป.4 และ ป.5)

ป.6

คณิตศาสตรเกงเลข 1 - 2 - 3 (สรางฐานความรูและเสริมหลักสูตร ป.6 เทอม 1 และ เทอม 2)
ตามหลักสูตรแกนกลาง
คณิตศาสตร Fun Math 6/1 และ Fun Math 6/2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
วิทยาศาสตร ป.6 เทอม 1 และ ป.6 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
ภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 1 และ ป.6 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)

คอรสฝกโจทย
ประถมปลาย
เพื่อการแขงขัน
และ
คอรสฝกโจทย
ป.6 เพื่อสอบเขา
ม.1

คณิตฝกโจทยประถมปลายเพื่อการแขงขัน และเตรียมความพรอมสอบเขา ม.1
Perfect Math 1 – Perfect Math 2 – Perfect Math 3
Speed Math 1 – Speed Math 2 – Speed Math 3, ตะลุยสอบเขา ม.1 EP
คณิตฝกโจทยเตรียมสอบเขา Gifted
สรุปโจทย และตะลุยโจทย กลุมเรื่องเลขคณิต+พีชคณิต, เรขาคณิต และคณิตตะลุยโจทยสอบเขา Gifted
วิทยาศาสตร ป.6 เตรียมสอบเขา ม.1 (Level 1 – Level 2 – Level 3 – EP – Gifted)
ภาษาอังกฤษ ป.6 เตรียมสอบเขา ม.1 (Level 1 – Level 2 – Reading 1 – Reading 2 –
ตะลุย EP – ตะลุย Gifted
ภาษาไทย ป.6 เตรียมสอบเขา ม.1 (Level 1 – Level 2 – ตะลุยโจทยสอบเขา Gifted + สาธิตฯ)
สังคมศึกษา ป.6 เตรียมสอบเขา ม.1 (อัจฉริยะสังคม A – อัจฉริยะสังคม B – ตะลุยโจทยสังคม Intensive
สังคมศึกษา – ภาษาไทย สรุปโจทยและตะลุยโจทย เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 ร.ร.สาธิตฯ ปทุมวัน
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Mini smart ป.3 เทอม 1
โดยครูจินนี่และทีมงาน (ครุศาสตรจุฬาฯ)
การเรียนการสอนในทุกๆ คอรสของครูจินนี่ ทางทีมครูจินนี่ไดทำการวิเคราะห สังเคราะห จากประสบการณสอน
มาประยุกตในเนื้อหา โดยคอยๆ เพิ่มจากความงายไปสูยาก จากแบบฝกหัด โจทยปญหาไมซ้ำกัน เนื้อหาครอบคลุม
หลักสูตรของ ป.3 ใหนักเรียนไดเตรียมความพรอมในทุกวิชา เพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียน ถานักเรียนไดรับการดูแล
อยางตอเนื่องในชวงระดับชั้น จะสามารถนำไปประยุกตใชในอนาคตไดอยางแนนอน

รายละเอียดหลักสูตร Mini Smart ป.3 เทอม 1
คณิตศาสตร

แบบที่ 1

วิทยาศาสตร

1. การอานและการเขียนจำนวน วิเคราะหแกปญหาโจทย
2. การบวก ลบ หลัก ไมเกิน 100,000วิเคราะหแกปญหาโจทย
3. การคูณ หาร ไมเกิน 2 หลัก วิเคราะหแกปญหาโจทย
4. แผนภูมิภาพและแผนภูมิแทง วิเคราะหแกปญหาโจทย
5. การวัด และวิเคราะหแกปญหาโจทย
6. การอาน เขียน เวลา นาิกา วัน เดือน ป วิเคราะหแกปญหาโจทย
7. เงินและบัญชีรายรับรายจาย

สังคมศึกษา

1. พืช – ชนิดของพืช – สวนประกอบของพืช – การแพรพันธุ –
คุณและโทษของพืชที่มีตอมนุษย – การทดลอง
2. สัตว ประเภทของสัตว – การสืบพันธุ – คุณและโทษของสัตวที่มีตอมนุษย
3. การปรับตัวของพืชและสัตวตอสภาพแวดลอม
4. การชวยอนุรักษ พืช และสัตว ในเชิงระบบนิเวศ
5. พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเบื้องตน
6. สารรอบตัวเรา- การทดลอง
7. ดินและสวนประกอบของดิน -การทดลอง 8. น้ำและอากาศ – การทดลอง

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

1. เวลา และ เหตุการณ
2. วันสำคัญ 3. หนาที่ของเรา
4. ชุมชนของเรา
ภาษาไทย
5. วัฒนธรรม – ประเพณี 4 ภาค
6. ศาสนากับชีวิต
7. การบริหารราชการสวนทองถิ่น

1. รูป - เสียงและหลักเกณฑการผสมสระ
2. การใช ไ ใ อัย ไอย 3. อักษรสามหมู
4. การผันสัอังกคมศึ
ษรสามหมู
กษา  5. อักษรนำ - อักษรควบ
6. คำที่ประและไมประวิสรรชนีย
7. ชนิดของคำ 7 ชนิด 8. คำพองรูป - คำพองเสียง
9. วรรณกรรมเด็กสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

* ฝกทำขอสอบพรอมเฉลย *

* ฝกทำขอสอบพรอมเฉลย *

1. cardinal numbers 2. ordinal numbers
3. Nouns > Singular+ Plural
4. countable nouns + uncountable nouns
ภาษาอั
5. การใช
someง+กฤษ
any 6. Pronouns และ adjective
7. Comparison of Adjectives
8. Preposition
9. Activity in daily life.
10. My body
11. Question words

* ฝกทำขอสอบพรอมเฉลย *

รายละเอียดหลักสูตร Mini Smart ป.3 เทอม 1
คณิตศาสตร

แบบที่ 2

วิทยาศาสตร

1. การเปรียบเทียบและการเพิ่ม-ลดจำนวนไมเกิน 100,000
2. ทบทวนการบวกและลบ พรอมโจทยปญหา
3. แผนภูมิภาพและแผนภูมิแทง พรอมโจทยปญหา
4. การชั่ง ตวง วัด
5. รูปแบบความสัมพันธ
6. สถิติและความนาจะเปน 7. วงกลม 8. สี่เหลี่ยม

* ฝกทำขอสอบพรอมเฉลย *

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2. พลังงานธรรมชาติและเชื้อเพลิง
3. พืช สัตว และ มนุษย
4. สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต
5. โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก พรอมการทดลอง
6. น้ำ (พรอมการทดลอง) - น้ำกับสิ่งมีชีวิต
- วัฏจักรของน้ำ
- ประโยชนของน้ำ
- การอนุรักษน้ำ
7. อากาศ (พรอมการทดลอง) - สวนประกอบของอากาศ - สมบัติของอากาศ
- เหตุเกิดมลพิษทางอากาศ

* ฝกทำขอสอบพรอมเฉลย *

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

1. การบริหารจิต เจริญปญญา
และบทสวดมนต
2. หลักธรรม จริยธรรม
และการทำความดี
3. ประวัติศาสตรชาติไทย
4. มนุษยกับสังคม
5. ประชาคมอาเชียนคืออะไร
6. พฤติกรรมผูบริโภค
7. ภูมิศาสตรและแผนที่

1. การพูด การฟง การดู
2. การอานรอยแกวและทำนองเสนาะ
3. ภาษาไทยของเรา
เนนการเขียนอยางถูกตอง
4. ชนิดของคำ 5. พยางคและคำ
6. อักษรควบ-อักษรนำ
7. วลี และ ประโยค
8. สำนวนภาษิตและคำพังเพย
9. คำสุภาพและคำราชาศัพท

* ฝกทำขอสอบพรอมเฉลย *

* ฝกทำขอสอบพรอมเฉลย *

1. การใชภาษาในสถานการณจริง/จำลอง
2. Parts of speechคำและชนิดของคำ
3. number and Ordinal number
4. Noun - Singular and Plural nouns - Countable and Uncountable noun
5. Pronoun - Personal Pronoun - Possessive Pronoun
6. Article - หลักการใช A An นำหนานาม
- หลักการใช The นำหนานาม
- นามที่หามใช A An The นำหนา
7. Question word 8. Comparison of Adjective
9. Listen to the music and storytelling.

* ฝกทำขอสอบพรอมเฉลย *
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Mini smart ป.3 เทอม 2
โดยครูจินนี่และทีมงาน (ครุศาสตรจุฬาฯ)
เนื้อหาหลักสูตร : ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก ซึ่งประกอบดวยองคความรู
กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค ขั้นพื้นฐานจําเปน 8 กลุมสาระ มาประยุกตใชเปน 5 กลุมสาระ คือ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ดวยประสบการณการสอนและการดูแลทางจิตวิทยาเด็กมา กวา 20 ป ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนใหเขากับยุคสมัยของเทคโนโลยีและครอบคลุมเนื้อหาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู งายตอความเขาใจ แกไขปญหา
อยางเปนระบบ ใหเด็กมีความสุขตอการเขาชั้นเรียนและสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการเรียนรูในอนาคตตอไปไดอยางมั่นใจ

รายละเอียดหลักสูตร Mini Smart ป.3 เทอม 2
คณิตศาสตร

แบบที่ 1

วิทยาศาสตร

1. ทบทวน บวก ลบ คูณ หาร
2. แกโจทยปญหา บวก ลบ คูณ หาร
3. เวลา และ โจทยปญหาเรื่องเวลา
4. เงิน โจทยปญหาเรื่องเงิน และ บัญชี รายรับ-รายจาย
5. การ ชั่ง ตวง วัด และโจทยปญหา
6. การอานและใชเครื่องวัดอุณหภูมิ
7. เรขาคณิต เรื่อง จุด สวนของเสนตรง เสนตรง รังสี มุม
8. รูปแบบและความสัมพันธ

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/การทดลอง
2. ภาวะโลกรอน
3. สารและสมบัติของสาร
4. วัตถุและวัสดุรอบตัว/การทดลอง
5. แรงและการเคลื่อนที่/การทดลอง
6. โลก อวกาศ และปรากฏการณทางดาราศาสตร
7. อาหารและสารอาหาร/การทดลอง
8. ตะลุยโจทยโดยรวม

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

1. อักษรสามหมู และการผันอักษรสามหมู
2. การอาน และความเขาใจในภาษาไทย
3. การเลาเรื่อง
4. คำอักษรนำ-อักษรควบ
5.คำมูล-คำประสม
6. คำสุภาพและคำราชาศัพท
7.เครื่องหมายวรรคตอน 8. สำนวน-สุภาษิต-คำพังเพย
9.ตะลุยโจทยรวม

ภาษาอังกฤษ

1. เครื่องมือภูมิศาสตรและแผนที่
2. สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ
3. เศรษฐศาสตรและระบบเศรษฐกิจ
4. หลักธรรม จริยธรรม การทำความดี
5. เวลา และการแบงยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร

1. Verb to be
2. Verb to do
3. Verb to has have 4. Sentence
5. The story
6. Transitive & Intransitive verb
7. Question words 8. Question tags
9. Noun
10. Pronoun

รายละเอียดหลักสูตร Mini Smart ป.3 เทอม 2
คณิตศาสตร
1. บวก ลบ + โจทยปญหา
3. การ ชั่ง ตวง วัด
และโจทยปญหา
5. รูปเรขาคณิต
7. รูปทรงเรขาคณิต
8. รูปแบบและความสัมพันธ
1. มาตราตัวสะกด
3. การอาน – สรุป
5. คำพองรูป-คำพองเสียง
7. ประโยค
9.สำนวน-สุภาษิต-คำพังเพย

วิทยาศาสตร

2. คูณ หาร + โจทยปญหา
4. เงินโจทยปญหาเรื่องเงิน
และ บัญชี รายรับ-รายจาย
6. จุด สวนของเสนตรง
เสนตรง รังสี มุม

ภาษาไทย

1. พืช สัตว มนุษย
3. วัสดุรอบตัว/การทดลอง
5. น้ำ อากาศ/การทดลอง
7. ตะลุยโจทยโดยรวม

สังคมศึกษา
2. การเขียนเรื่องราว
4. การเลาเรื่อง
6. วลีและกลุมคำ
8. เครื่องหมายวรรคตอน
10. วรรณคดีไทย

แบบที่ 2

1. การเมืองการปกครองเบื้องตน
2. ประชาธิปไตย
3. เศรษฐกิจไทย
4. หลักธรรม จริยธรรม การทำความดี
5. ประวัติศาสตรชาติไทย
6. อาเชี่ยนรอบรู

หมายเหตุ : เนื้อหาและแบบฝกหัดแตกตางกันในทุกๆ แบบ
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2. สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา
4. แรงและการเคลื่อนที่/การทดลอง
6. ระบบสุริยจักรวาล

ภาษาอังกฤษ
1. The story
2. Idiom
3. Interjection (คำอุทาน)
4. The story
5. Part of speech
6. The story
7. Preposition
8. Auxiliary verb (คำกริยาชวย)
9. Verb to does
10. Verb to has have had

*Special Course* ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.2 - ป.4
โดยครูจินนี่และทีมงาน (ครุศาสตรจุฬาฯ)
ปูพื้นฐานตั้งแตคำศัพทที่ใชในชีวิตประจำวัน ไปสูเทคนิคและความเขาในในการใชคำพูดสื่อสารและเขียนไดอยางถูกตอง
เพื่อเตรียมพรอมรับสูยุคของการเปดประตูสู Asean ดวยเทคนิคการสอนที่กระตุนใหผูเรียนสนุกสนานและกลาที่จะแสดงออก
รวมทั้งไดรับความรูเกี่ยวกับความนิยมพื้นฐานที่เจาของภาษาใชอยางเหมาะสม ซึ่งจะไมมองขามกระบวนการหลักของไวยากรณ
ที่ถูกตองเพื่อไดใชประโยชนในการศึกษาระดับชั้นตอไป

Basic Eng
with Ann

Basic Eng
with Bob

Basic Eng
with Christ

1. Consonant
2. Comparared to
consonants and vowels
3. Learn to sing
4. Opposite word
5. Time
6. South
7. Season
8. Shape
9. Color
10. Days
11. Months
12. Dates
13. Listen to the music
and sing
14. Noun
- Countable Nouns
- Uncountable Nouns
15. Pronoun
- Personal Pronoun
- Possessive Pronoun
16. Verb
- to be
- do does
- have has had
17. The story
18. Article
19. Adjective
20. Comparison the words
of Adjective
21. The story
22. Preposition
23. Listen and write
24. Conjunction
25. Question words
26. รวมแบบทดสอบ

1. Noun is a person,
place, animal or thing
2. Singular and
Plural nouns
3. Uncountable and
Countable
4. Function of noun
5. Article
6. Time
7. Pronoun
- Personal Pronoun
- Possessive Pronoun
8. The story
9. Denite Pronoun
10. Indenite Pronoun
11. Interrogative Pronoun
12. Let’s sing a song
13. Reexive Pronoun
14. Distributive Pronoun
15. Listen and learn
16. Verb
17. Finite Verb and
Non-Finite Verb
18. Auxiliary Verb
19. Adjective
20. Comparison of Adjective
21. Comparison degree
22. Superlative Adjective
23. The story
24. Preposition
25. Conjunction
26. รวมแบบทดสอบ

1. Noun – Countable,
Uncountable
2. Singular and Plural nouns
3. The story
4. Pronoun
- Subject Pronoun
- Possessive Pronoun
- Object Pronoun
- Reexive Pronoun
5. The story
6. Verb to be
7. Verb to do does
8. The story
9. Verb to have has had
10. สำนวนที่ใช Article
11. การใช one ones
12. The story
13. Adjective
14. Proper Adjective คำคุณศัพท
บอกสัญชาติ
15. Quantitative Adjective
16. Number
- Cardinal
- Ordinal
17. Demonstrative Adjective
18. Possessive Adjective
19. Comparison of Adjective
20. Comparison degree
21. Superlative Adjective
22. Question words
23. The story
24. Preposition
25. Conjunction
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*Special Course* ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.2 - ป.4
โดยครูจินนี่และทีมงาน (ครุศาสตรจุฬาฯ)

Basic Eng
with Joseph
1. Listening and sing
2. Common noun
3. Proper noun
4. The story
5. Material noun
6. Listening and talk
7. Pronoun
- Relative Pronoun
- Object Pronoun
- Possessive Pronoun
- Reexive Pronoun
8. Adjective
9. Let’s sing
10. Indenite Article (a, an)
11. Denite Article (the)
12. Idiom (สำนวน)
13. Present Simple tense
14. Present Continuous tense
15. The story
16. Future Simple tense
17. Past Simple tense
18. Question words
19. Question tags
20. The story
21. Preposition
22. Conjunction
23. The story
24. Routine
25. Learn to write
26. รวมแบบทดสอบ

Basic English
with Lily
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Listening and talk
Adverb of time
Adverb of Place
The story
Adverb of Quantity
Adverb of manner
Indefinite Article (a, an)
Definite Article (the)
Listening and talk
Confusing word
English rules
Present Simple tense
The story
Present Continuous tense
The story
Present Future tense
The story
Present Past tense
The story
Life outside the home
- school
- Department store
- The road
- Canteen
- Stadium
- Bus Station
21. Let’s Sing
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Basic English
with Palmy
1. Listening and sing this song
2. Vocabulary from this song
3. การเปรียบเทียบพยัญชนะไทย-อังกฤษ
4. Number Listening and speaking
5. มารูจักเครื่องหมายตางๆ

ในวิชาคณิตศาสตร
6. Ordinal number
7. Nouns
- common noun
- proper noun
- countable noun
- uncountable noun
- collective noun
- abstract noun
- material noun/ concrete noun
8. Pronoun
- Personal Pronoun
- Demonstrative Pronoun
- Indefinite Pronoun
- Reflexive and Intensive Pronoun
9. Listening and sing
10. Adjective
- Descriptive Adjective
- Possessive Adjective
11. Adverb
- Adverb of manner
- Adverb of place
- Adverb of time
12. การเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ
1) ขั้นธรรมดา (Positive Degree)
2) ขั้นกวา (Comparative Degree)
3) ขั้นสุด (Superlative Degree)
13. Listening Test
14. Indefinite and Definite Articles
15. Preposition
16. Past Simple Tense
17. Present Simple Tense
18. Present Continuous Tense
19. Present Future Simple Tense
20. Listening and sing this song

หลักสูตรคอรสคณิตศาสตรแขงขัน BKN Center
ระดับประถมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย

ครูอ่ำ

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

มีประสบการณการสอนคณิตศาสตรรวม 15 ป
ปจจุบันสนามสอบคณิตศาสตรแขงขันมีหลายรายการและ
การและ
มีการแขงขันที่สูง ทำใหนักเรียนตองมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ
สนามสอบ คอรสแขงขันจะสอนใหนักเรียนเขาใจความรูพนฐานทาง
ื้นฐานทาง
คณิตศาสตรที่จำเปนเพื่อประยุกตใชในการทำโจทยขอสอบแข
บแขงขัน
นอกจากนี้ยังเปนพื้นฐานในการเรียนรูคณิตศาสตรขั้นสูงตอไป

คำแนะนำในการสมัครเรียนคอรสคณิตศาสตรแขงขันประถมตน ครูอ่ำ
คอรส

รายละเอียดการเรียน

หมายเหตุ

Pre-Advanced Math จำนวนนับที่มากกวา 100,000, การบวก ลบ
เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนอยูชั้น ป.2 หรือ ป.3 ที่ตองการ
คูณ หาร, เรขาคณิต, การคูณ, การหาร,
สอบแขงขันและยังไมเคยผานการเรียนเนื้อหาในระดับ ป.4
(รวมเนื้อหา ป.4
สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน, การวัด, พื้นที่, เนื้อหาทีส่ อนในคอรสนี้จะเปนการสรุปเนื้อหา ป.4 เทอม 1
เทอม 1 และ 2)

Advanced Math 1

Advanced Math 2

เงิน, เศษสวน, เวลา, ทศนิยม, การบวก ลบ คูณ และ ป.4 เทอม 2 ซึ่งเปนพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการตอยอด
หาร เศษสวน
ในการเรียนคอรสตอๆ ไป นักเรียนที่จะลงเรียนในคอรสนี้ควร
ทองสูตรคูณคลอง และรูจักการหารเปนพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนที่ตองการเรงเรียนเพื่อใชในการสอบแขงขัน
ขอแนะนำใหเรียนคอรสนี้ควบกับคอรส Advanced Math 1,
Advanced Math 2
1. จำนวนนับ - การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ,
เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนที่ผานเนื้อหา ป.4 เทอม 1
หรือมีความรูเทียบเทา เนื่องจากเนื้อหาที่สอนหลายเรื่อง
เลขยกกำลัง, รากที่สองอยางงาย
2. ตัวประกอบของจำนวนนับ - จำนวนเฉพาะ, จะเปนความรูระดับ ป.5 หรือสูงกวา ซึ่งใชในการสอบแขงขัน
หากไมผานเนื้อหาดังกลาว นักเรียนจะตองมีพื้นฐาน
ตัวประกอบ, ห.ร.ม., ค.ร.น.
การคิดเลข บวก ลบ คูณ (3 หลัก) และ หาร (2 หลัก)
3. เศษสวน - การเปรียบเทียบเศษสวน,
อยางคลองแคลวเปนการชดเชย มิเชนนั้น ไมแนะนำใหเรียน
เศษสวนอยางต่ำ, จำนวนคละ, เศษเกิน,
การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน
เพราะจะเรียนตามเพื่อนในหองไมทัน
4. ทศนิยม - การเปรียบเทียบทศนิยม,
ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน,
การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม
5. การวัดและการแปลงหนวย – ความยาว,
น้ำหนัก, ปริมาตร
1. สมการและการแกสมการ
2. มุมและเสนขนาน
3. รูปสามเหลี่ยม - ชนิด, ความยาวรอบรูป, พื้นที่
4. รูปสี่เหลี่ยม - ชนิด, ความยามรอบรูป, พื้นที่
5. รูปวงกลม - รัศมี, เสนผานศูนยกลาง,
เสนรอบวง, พื้นที่
6. บทประยุกต - บัญญัติไตรยางค, รอยละ,
กำไร-ขาดทุน, ดอกเบี้ย
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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

คณิตศาสตรเพื่อการแขงขันประถมตน / ประถมปลาย

ครูอ่ำ

คอรสคณิตศาสตรแขงขันประถมปลาย ครูอ่ำ
คอรส

รายละเอียดการเรียน

Perfect Math 1 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
Perfect Math 2 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
Perfect Math 3 เนนฝกโจทยขอสอบแขงขัน, โจทยระคนประยุกตเชิงลึกทุกบท
1. มุมและเสนขนาน – มุมและสวนของเสนตรง, เสนขนานและสมบัติของเสนขนาน,
เสนขนานและรูปสามเหลี่ยม
2. รูปสามเหลี่ยม – ทบทวนรูปสามเหลี่ยม, ความเทากันทุกประการ,
รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว, ทฤษฎีบทปทาโกรัส, สามเหลี่ยมคลาย,
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร : สามเหลี่ยมดานเทา, ตรีโกณมิติ
3. รูปสี่เหลี่ยม – ทบทวนรูปสี่เหลี่ยม, โจทยปญหา, ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ
รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน, 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

แนวทางในการสอนสดของคุณครูอ่ำ
-

เนนการปูพื้นฐาน และสรางความเขาใจในเนื้อหาวิชาคณิตอยางครบถวน
ถายทอดความรูโดยเรียงลำดับเนื้อหาจากงายไปยากเพื่อความเขาใจที่รวดเร็ว
มีแบบทดสอบประจำบท เพื่อตรวจสอบความเขาใจโดยรวมของนองๆทุกคน
มีการสอดแทรกวิธีการคิดเลขเร็ว พรอมทั้งใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะแกนองๆ เพื่อเปนคนเกงและคนดี
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คณิตศาสตรเพื่อการแขงขันประถมตน / ประถมปลาย

ครูอ่ำ

คุณครูเชื่อวา

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

คณิตศาสตรเพื่อการแขงขันประถมตน / ประถมปลาย

โดย ครูอ่ำ

Fun Math
5/1 และ 5/2
Fun Math
6/1 และ 6/2

คอรสเรียนชวงปดเทอม เรียนวันเสาร และวันอาทิตย เริ่ม 23 มี.ค. - 18 พ.ค. 62 (หยุด 13,14 เม.ย.)
รหัสคอรส
BKN61300
BKN61301
BKN61302
BKN61303

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

คอรสเรียน
Advanced Math 1 (ประถมตน)
Perfect Math 1
Perfect Math 2
Perfect Math 3

ผูสอน
ครูอ่ำ
ครูอ่ำ
ครูอ่ำ
ครูอ่ำ

คาลงทะเบียน
5500
5500
5500
5500

ผูสอน
ครูอ่ำ
ครูอ่ำ
ครูอ่ำ
ครูอ่ำ

คาลงทะเบียน
5500
5500
5500
5500

ผูสอน
ครูอ่ำ
ครูอ่ำ
ครูอ่ำ
ครูอ่ำ

คาลงทะเบียน
5500
5500
5500
5500

คอรสเรียนชวงเปดเทอม 1 เรียนวันเสาร เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
รหัสคอรส
BKN61304
BKN61305
BKN61306
BKN61307

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

คอรสเรียน
Advanced Math 2 (ประถมตน)
Perfect Math 1
Perfect Math 2
Perfect Math 3

คอรสเรียนชวงเปดเทอม 2 เรียนวันเสาร เริ่ม 2 พ.ย. 62
รหัสคอรส
BKN61308
BKN61309
BKN61310
BKN61311

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

คอรสเรียน
Pre-Advanced Math (ประถมตน)
Perfect Math 1
Perfect Math 2
Perfect Math 3
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คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร คณิตศาสตร ป.2 – ป.3 –ป.4
คณิตศาสตร ป.2 เรียนรูอยางมีความสุข
คณิต ป.2 เทอม 1

คณิต ป.2 เทอม 2

สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ผานการทำกิจกรรมเลนเกม เรียนรูเนื้อหาเรื่อง
ผานการทำกิจกรรมเลนเกม เรียนรูเนื้อหาเรื่อง
  จำนวนนับไมเกิน 1,000
  เงิน
  การบวก การลบ การคูณ และการหาร
  เวลา
  การวิเคราะหโจทยปญหา
  การตวง
  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาว
  เรขาคณิต
  การชั่งน้ำหนัก
  การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
โดยมีการจัดการเรียนการสอนอยางเปนลำดับ เพื่อใหเกิด
อยางเปนลำดับและฝกฝนทักษะทางคณิตศาสตร
ความเขาใจที่ถูกตอง และฝกฝนทักษะทางคณิตศาสตร
ผานการทำแบบฝก เพื่อใหมีความพรอมในการเรียนรู
ผานการทำแบบฝก เพื่อใหมีความคลองแคลวแมนยำ
ในระดับชั้น ป.3 ตอไป
พรอมแกการเรียนในระดับตอไป

คณิตศาสตร ป.3 สนุกคิด คิดสสนุก
คณิต ป.3 เทอม 1

คณิต ป.3 เทอม 2

จำนวนไมเกิน 100,000
การบวก การลบ (ทบทวนการคูณและการหาร)
การวิเคราะหโจทยปญหาระคน
การวัด ชั่ง ตวง
เวลา
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง
เรียนรูเนื้อหาโดยผานกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
เปนลำดับ เพื่อปูพื้นฐานที่ถูกตอง มีการสอดแทรก เกมส/
กิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร
เชน กิจกรรม A-Math, ทำขนม, เก็บขอมูลสรางแผนภูมิ
อีกทั้งกระตุนใหผูเรียนกลาคิด และอยากเรียนรู มีการฝก
ทำแบบฝกหัดที่หลากหลาย เพื่อใหมีความพรอมในการเรียน
ระดับตอไป

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



























ป.4 เสริมทักษะการคิดคำนวณพรอมการวิเคราะหแกโจทยปญหา
ป.4 เทอม 1

ป.4 เทอม 2

1. จำนวนนับที่มากกวา 100,000
2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกวา 100,000
3. การคูณ การหาร
4. การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
5. เวลา

1. เศษสวน
2. ทศนิยม
3. มุม
4. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
5. การนำเสนอขอมูล
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ป.5 สรางฐานความรูและเสริมหลักสูตร ป.5 เทอม 1 และ ป.5 เทอม 2 (หลักสูตร 90 ชม.)
คณิตพื้นฐาน 1 (ป.5 เทอม 1)

คณิตพื้นฐาน 2 (ป.5 เทอม 1)

คณิตพื้นฐาน 3 (ป.5 เทอม 2)

หนวยที่ 1 จำนวนนับ
- การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ
- โจทยปญหา
- การประมาณคา ใกลเคียงจำนวนเต็มสิบ
เต็มรอย เต็มพัน
หนวยที่ 2 เศษสวน
- การบวก ลบ คูณ หารเศษสวนที่มีตัวสวน
เทากันและที่เปนพหุคูณ
- การเรียงลำดับเศษสวน
- โจทยปญหาเศษสวนพื้นฐาน
หนวยที่ 3 ทศนิยม
- การเขียนในรูปกระจาย, เรียงลำดับ
และเปรียบเทียบ
- การบวก ลบ คูณ และหาร ทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง
- โจทยปญหาทศนิยมพื้นฐาน
หนวยที่ 4 รอยละและเปอรเซ็นต
- การแปลงเศษสวน ทศนิยมในรูปรอยละ
และเปอรเซ็นต
- โจทยปญหารอยละและเปอรเซ็นต
(พื้นฐาน)
หนวยที่ 5 โจทยปญหาเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห

หนวยที่ 1 แบบรูปและลำดับ
- แบบรูปและลำดับของจำนวน
- ความสัมพันธของแบบรูปและลำดับ
- การหารูปทั่วไปของลำดับพื้นฐาน
- ปญหาเกี่ยวกับแบบรูป
หนวยที่ 2 สมการและการแกสมการ
(พื้นฐาน)
- สมการที่มีตัวไมทราบคาตัวเดียว
หนวยที่ 3 เรขาคณิต
- มุมและสวนของเสนตรง
หนวยที่ 4 เสนขนานเบื้องตน
หนวยที่ 5 แฟกทอเรียล เบื้องตน
หนวยที่ 6 สถิติและความนาจะเปน
- แผนภูมิแทงและแผนภูมิเปรียบเทียบ
- เหตุการณที่เกิดขึ้นแนนอน
อาจเกิดขึ้น หรือไมเกิดขึ้น
ไมเกิดขึ้นอยางแนนอน

หนวยที่ 1 รูปสามเหลี่ยม
- สวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
- การหาความยาวรอบรูป
- การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพื้นฐาาน
หนวยที่ 2 รูปสี่เหลี่ยม
- สวนประกอบของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ
- การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
- การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และโจทยปญหาพื้นฐาน
หนวยที่ 3 รูปวงกลม
- สวนประกอบของรูปวงกลม
- การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่วงกลมพื้นฐาน
หนวยที่ 4 บทประยุกต
- บัญญัติไตรยางค และอัตราสวนพื้นฐาน
- รอยละและเปอรเซ็นตของการซื้อขาย
- โจทยปญหา กำไร ขาดทุน ลดราคา พื้นฐาน
- การหาดอกเบี้ยเบื้องตน
หนวยที่ 5 รูปเรขาคณิตสามมิติ
- การหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก
- สวนประกอบของและรูปคลี่ของทรงสามมิติ
รูปแบบตางๆ

หลักสูตรคณิตศาสตรพื้นฐาน 1-2-3 จัดทำขึ้นสำหรับการเรียนคณิตศาสตรแบบไลเรียงความรูตามลำดับขั้นตอน โดยลักษณะ
การเรียนเนนฝกกระบวนการความรูแบบตอเนื่องและเชื่อมโยง เพื่อการสรางฐานการคิดคำนวณที่มั่นคงและตอยอดในการเรียนคณิตศาสตร
ในระดับที่สูงขึ้น
หมายเหตุ 1. คณิตพื้นฐาน 1 และ คณิตพื้นฐาน 2 สามารถเรียนพรอมกันได (ตรงกับเนื้อหา ป.5 เทอม 1)
2. คณิตพื้นฐาน 3 (ตรงกับเนื้อหา ป.5 เทอม 2)
นักเรียนตองผานการเรียนจากเนื้อหาคณิตพื้นฐาน 1 และ คณิตพื้นฐาน 2 หรือจบเนื้อหาคณิต ป.5 เทอม 1 มากอน
เพราะตองอาศัยฐานความรูการคิดคำนวณที่ตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน
3. สำหรับนักเรียนที่เรียนจบคณิตพื้นฐาน 1 – 2 -3 ครบทุกคอรสแลว สามารถเรียนเนื้อหา คณิตเกงเลข 1 – 2 – 3
หรือ Fun Math ป.6/1 – ป.6/2 โดยเปนการเรีนเนื้อหา ป.6 ลวงหนาไดเลย หรือหากนักเรียนตองการฝกฝน
ทักษะการทำโจทยในระดับชั้นประถมปลาย เพื่อใหเกิดทักษะการแกไขโจทยปญหาอยางเขาใจยิ่งขึ้น
สามารถเรียนกลุมคอรส Perfect Math ครูอ่ำ หรือ Speed Math ครูโยชิ ไดเลย
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ป.6 สรางฐานความรูและเสริมหลักสูตร ป.6 เทอม 1 และ ป.6 เทอม 2 (หลักสูตร 90 ชม.)
คณิตเกงเลข 1 (ป.6 เทอม 1)
หนวยที่ 1 ระบบจำนวนเต็ม
- การบวก ลบ คูณ หาร
ในระบบจำนวนเต็ม
หนวยที่ 2 เลขยกกำลังพื้นฐาน
- การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง
- การคูณและการหารเลขยกกำลัง
- สัญญากรณทางวิทยาศาสตร
หนวยที่ 3 สมบัติของจำนวนนับ
(คิดวิเคราะห)
- จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบ
- การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ในรูปแบบเหลือเศษ
- โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
หนวยที่ 4 เศษสวน
- เศษซอน
- การบวก ลบ คูณ หาร
- เศษสวนแบบซับซอน
- โจทยปญหาเศษสวน (ประยุกต)
หนวยที่ 5 ทศนิยม
- ทศนิยมซ้ำ
- การบวก ลบ คูณ หาร
- ทศนิยมแบบซับซอน
- โจทยปญหาทศนิยม (ประยุกต)

คณิตเกงเลข 2 (ป.6 เทอม 1)
หนวยที่ 1 สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ในรูปแบบตาง ๆ
- โจทยปญหาสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว
หนวยที่ 2 ทิศและแผนผัง
- มาตราสวน
- โจทยปญหาทิศและแผนผัง
หนวยที่ 3 ลำดับและอนุกรม
- ลำดับเลขคณิต
- อนุกรมเลขคณิต
- สูตรการหาผลบวกของจำนวนนับ
หนวยที่ 4 คูอับดับและกราฟ
- คูอันดับ
- กราฟเสนและแผนภูมิวงกลม
- โจทยปญหา
หนวยที่ 5 รากที่สอง
- การหารากที่สองโดยใชการแยก
ตัวประกอบ
หนวยที่ 6 เรขาคณิต
- มุมและเสนขนาน (ประยุกต)

คณิตเกงเลข 3 (ป.6 เทอม 2)
หนวยที่ 1 รูปสามเหลี่ยม (ประยุกต)
- ทฤษฎีของพีทาโกรัสและการนำไปใช
- การหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปแบบตางๆ
- โจทยปญหาของรูปสามเหลี่ยม
หนวยที่ 2 รูปสี่เหลี่ยม (ประยุกต)
- การหาพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ
- โจทยปญหาของรูปสี่เหลี่ยม
หนวยที่ 3 วงกลม
- ความยาวรอบวง, พื้นที่วงกลม, พื้นที่วงแหวน
- โจทยปญหาของรูปวงกลม
หนวยที่ 4 การประยุกตทางเรขาคณิต
- โจทยประยุกตของรูปเรขาคณิตแบบตาง ๆ
หนวยที่ 5 บทประยุกต
- การซื้อขายมากกวา 1 ครั้ง
- การหาดอกเบี้ยเกิน 1 ป
- โจทยปญหาเชิงวิเคราะห
หนวยที่ 6 รูปทรงและปริมาตรของทรงสามมิติ
- สวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- รูปคลี่และการหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติ
แบบตางๆ

หลักสูตรคณิตศาสตรเกงเลข 1-2-3 จัดทำขึ้นสำหรับการเรียนคณิตศาสตรแบบไลเรียงความรูตามลำดับขั้นตอน โดยลักษณะ
การเรียนเนนฝกกระบวนการความรูแบบตอเนื่องและเชื่อมโยง เพื่อการสรางฐานการคิดคำนวณที่มั่นคงและตอยอดในการเรียนคณิตศาสตร
ในระดับที่สูงขึ้น
หมายเหตุ 1. คณิตเกงเลข 1 และ 2 สามารถเรียนพรอมกันได (ตรงกับเนื้อหา ป.6 เทอม 1)
2. คณิตเกงเลข 3 (ตรงกับเนื้อหา ป.6 เทอม 2)
นักเรียนตองผานการเรียนเนื้อหาจากคณิตเกงเลข 1 และ 2 หรือจบคณิต ป.6 เทอม 1 มากอน
เพราะตองอาศัยฐานความรูการคิดคำนวณที่ตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน
3. กรณีนักเรียนที่มีความประสงคจะเตรียมพรอมสำหรับสอบเขา ม.1 หลังจากที่เรียนจบคอรส คณิตเกงเลข 1-2-3
หรือ Fun Math 6/1 และ Fun Math 6/2 เรียบรอยแลว สามารถฝกโจทยกับคอรสคณิต ป.6 สอบเขา ม.1
อ.ยง
ในหลักสูตร คณิตศาสตร ป.6 สอบเขา ม.1 Level 1+2+3
และ ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Gifted Math Level 1+2+3+4
ครูเจี๊ยบ ในหลักสูตร คอรสสรุปโจทย และตะลุยโจทย เรขาคณิต + เลขคณิต+พีชคณิต
และตะลุยโจทยคณิตสอบเขา Gifted 1 + 2
ครูโยชิ ในหลักสูตร ตะลุยโจทย Speed Math 1+2+3 และตะลุยคณิตสอบเขา EP

โดยทางโรงเรียนมีบริการวางแผนและใหคำแนะนำแนวทางในการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนเปนรายบคุคคล
สำหรับทานผูปกครองที่สนใจ สามารถติดตอประสานขอรับบริการพิเศษ
เพื่อทำความเขาใจและวางแผนคอรสอยางเปนขั้นตอน ในวันและเวลาทำการของโรงเรียน 088-919-6654 คุณกษิรา
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หลักสูตร Fun Math ครูโยชิ
รูปแบบการเรียน




















อธิบายเนื้อหาอยางละเอียด โดยเริ่มตนจากความรูพื้นฐาน พัฒนาตอเนื่องสูความเขาใจอยางถองแทเพื่อตอยอด
ไปถึงคณิตศาสตรขั้นสูง
ดูแลนักเรียนอยางใกลชิดและทั่วถึง นักเรียนสามารถถามขอสงสัยระหวางการเรียนไดอยางเปนกันเอง
ฝกฝนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางสม่ำเสมอพรอมเทคนิคคิดเร็ว
ทดสอบความเขาใจรายหัวขอในแตละบทเปนระยะ ๆ ดวยแบบทดสอบยอย
เมื่อเรียนจบคอรสจะทำการวัดผลความเขาใจในเนื้อหาทั้งหมดที่ไดเรียนไปแลวในคอรสนั้น ๆ และนักเรียนจะไดรับ
ใบประเมินผลเปนการสรุปผลการเรียนทั้งหมด เพื่อใหผูปกครองไดติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนได
อยางใกลชิด

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

Fun Math 5/2

1. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
2. มุม
3. เสนขนาน
4. สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน
5. ตัวประกอบของจำนวนนับเบื้องตน
6. เศษสวน และการบวก การลบ การคูณ
การหารเศษสวน

1. ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
2. บทประยุกต
3. รูปสี่เหลี่ยม
4. รูปสามเหลี่ยม
5. รูปวงกลม
6. รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก

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

Fun Math 6/2

1. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ
การหารแบบยาก
2. ตัวประกอบของจำนวนนับแบบยาก
3. เศษสวนแบบยาก
4. ทศนิยมแบบยาก
5. เสนขนานแบบยาก
6. สมการและการแกสมการ
7. ทิศ แผนที่ และแผนผัง

1. รูปสามเหลี่ยมแบบยาก
2. รูปสี่เหลี่ยมแบบยาก
3. รูปวงกลมแบบยาก
4. บทประยุกตแบบยาก
5. รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของรูปเรขาคณิต
สามมิติแบบยาก
6. สถิติและความนาจะเปนแบบยาก
7. คูอันดับและกราฟ
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คอรสฝกโจทยคณิตศาสตรประถมปลาย (ป.4 – ป.5 – ป.6)
เพื่อการสอบแขงขัน สสวท. และสอบเขา ม.1 โครงการ EP
Speed Math 1 – ฝกโจทยกลุมเรื่องจำนวนและพีชคณิต
Speed Math 2 – ฝกโจทยกลุมเรื่องเรขาคณิต,สถิติและความนาจะเปน
Speed Math 3 – ฝกโจทยคณิตคิดเลขเร็ว
รูปแบบการเรียน
รวบรวม สรุป และทบทวนเนื้อหาความรูที่จำเปนในระดับประถมปลาย (ป.4-ป.5-ป.6) เพิ่มเติมเนื้อหาบางสวนของ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.2-ม.3)ที่มักใชในการสอบเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ฝกทักษะการคิดแกโจทยปญหาในการทำขอสอบที่หลากหลายใหเปน และใหเร็ว พรอมสรุปเทคนิคการคิดคำนวณเร็ว
และเทคนิคคิดเลขในใจ สังเกต รอบคอบ เขาใจเพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหาจนเกิดทักษะ
คิดเร็ว คิดเปน และแกโจทยปญหาไดเร็วและถูกตองเหมาะสม

ฝกทักษะและพัฒนากระบวนการคิดดวยแบบฝกหัดเปนประจำสม่ำเสมอ ฝกการสังเกต การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล
ใหเปนระบบแบบแผน จนเกิดทักษะในการคิดเลขเปน คิดเลขเร็ว และคิดเลขในใจไดถูกตองแมนยำ

สงเสริมทักษะในการคิดเปน คำนวณเร็ว และการแกโจทยปญหาใหสามารถอาน ตีความ แกโจทยปญหาไดอยางเขาใจ
ถูกตอง รวดเร็ว และแมนยำ

เติมเต็มความมั่นใจดวยการฝกทำขอสอบแบบจับเวลาและกำหนดเวลาในการทำขอสอบเพื่อใหนักเรียนคุนเคยกับการ
ทำขอสอบในระยะเวลาที่จำกัด

ทำการวัดผลความเขาใจในเนื้อหาทั้งหมดที่ไดเรียนไปแลว เมื่อจบคอรสนักเรียนจะไดรับใบประเมินผลเปนการสรุปผล
การเรียนทั้งหมดเพื่อใหผูปกครองไดติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนไดอยางใกลชิด

 











แผนผังการเรียนสำหรับนักเรียน ป.4-ป.5

แผนผังการเรียนสำหรับนักเรียน ป.6
เตรียมความพรอมเพื่อการสอบเขา ม.1
โครงการ English Program

ที่จบเนื้อหาพื้นฐานประถมปลายแลว
ตองการฝกโจทย เสริมความรู ความเขาใจ
และการนำไปใชในการเตรียมความพรอมสอบแขงขัน

คณิตพื้นฐาน 1 + คณิตพื้นฐาน 2 + คณิตพื้นฐาน 3

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

Speed Math 1 + Speed Math 2

Speed Math 3

ตะลุยโจทยคณิต ป.6 สอบเขา EP

Speed Math 3
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คอรสกาวเกงคณิต ม.ตน Advanced สอนสดโดย ครูเจี๊ยบ
เรียนรูเนื้อหาเนนทฤษฎี ม.ตน ที่ตองใชในการสอบ พรอมฝกโจทยสรางความแมนยำและชำนาญ เพื่อตอยอด เชื่อมโยงความรู
ในระดับที่สูงขึ้น (นักเรียนควรผานคอรสคณิตเกงเลข 1-2-3 มากอน) เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมความพรอมในการลงสนาม
สอบแขงขันที่สำคัญ อาทิ สสวท., สพฐ., ฯลฯ และสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted / สาธิต มศว.ปทุมวัน ฯลฯ

คอรส

รูปแบบการเรียน

กาวเกงคณิต ม.ตน Adv.1

สมการและอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว, สมการเชิงเสน 2 ตัวแปร, พหุนาม,
เลขยกกำลัง, เศษสวนทศนิยม

กาวเกงคณิต ม.ตน Adv. 2

อัตราสวนรอยละ, ปทาโกรัส, เรขาคณิต, พื้นที่ผิวปริมาตร

* ทั้ง 2 คอรส เนื้อหาหัวขอไมเหมือนกัน สามารถลงเรียนพรอมกันได

หลักสูตรคณิตศาสตร ป.6 ครูเจี๊ยบ
สำหรับการเตรียมพรอมกอนการสอบแขงขัน และสอบเขา ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิตฯ,
โรงเรียนในเครือจุฬาภรณ, โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงทั้งภาค Gifted – English Program
และภาคปกติ สพฐ
สำหรับนักเรียนที่จบเนื้อหาพื้นฐานของระดับชั้น ป.6 ครบหมดทุกเรื่องแลวตองการจะฝกพัฒนาทักษะการแกไขปญหาโจทย
พบกับคอรสคณิตศาสตรฝกโจทยที่จะชวยสรางแนวคิด วิธีการมองโจทยยากและซับซอน ใหกลายเปนโจทยงาย เรียนรูสูตรลัดในการคิด
มากมาย พรอมเทคนิคการแกไขปญหาโจทยยากดวยแนวการคิดที่เขาใจไดงาย ฝกพัฒนาการทำโจทยอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจาก
งายไปยาก โจทยแตละขอถูกคิดและเรียบเรียงมาเปนอยางดีโดยคุณครูเจี๊ยบ คุณครูที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
ในการสรางทัศนะคติที่ดี สำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนรูสึกรักและสนุกกับการเรียน กาวสูความสำเร็จในการแขงขัน
สนามสอบตางๆ เชน สสวท.,สพฐ., สอบเขา ม.1 โครงการ Gifted, สอบเขา ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิตฯ ฯลฯ

คอรส

สรุปโจทย
เรขาคณิต

สรุปโจทย
เลขคณิต+พีชคณิต

รูปแบบการเรียน
เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาคณิตศาสตรของ ป.6 ครบทุกจุดประสงคการเรียนรู
(ทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2) สรุปและทบทวนสาระที่สำคัญในกลุมเรื่องของเรขาคณิต
พรอมฝกโจทยที่มีครบทุกขั้นตอน ไลเรียงจากเรื่องที่งายไปถึงเรื่องที่ยากขึ้น
1. เสนขนาน 2. มุมของรูปหลายเหลี่ยม 3. ทฤษฎีวงกลม 4. ทฤษฎีบทปทาโกรัส
5. สามเหลี่ยมคลาย 6. รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและรูปหลายเหลี่ยม 7. คูอันดับกราฟ
8. รูปทรงและปริมาตรของทรงสามมิติ
เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาคณิตศาสตรของ ป.6 ครบทุกจุดประสงคการเรียนรู
(ทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2) สรุปและทบทวนสาระที่สำคัญในกลุมเรื่องของเลขคณิตและพีชคณิต
พรอมฝกโจทยที่มีครบทุกขั้นตอน ไลเรียงจากเรื่องที่งายไปถึงเรื่องที่ยากขึ้น
1. จำนวนและตัวเลข 2. ตัวประกอบของจำนวนนับ ห.ร.ม.และค.ร.น. 3. เศษสวนและทศนิยม
4. แฟกทอเรียล 5. เลขยกกำลัง 6. สมการ 7. ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 8. ลำดับและอนุกรม
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คอรส

ตะลุยโจทย
เรขาคณิต
ตะลุยโจทย
เลขคณิต+พีชคณิต
ตะลุยโจทย
คณิตสอบเขา
Gifted 1-2

รูปแบบการเรียน
ตะลุยโจทยยากขั้นเทพตามหัวขอของกลุมเรื่องเรขาคณิต (เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี
นักเรียนควรผานคอรสสรุปโจทยเรขาคณิตมากอน) นักเรียนจะไดพบกับการทำโจทยเชื่อมโยง โจทยประยุกต
โจทยที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนมาไปใชในสนามสอบแขงขัน
ไดอยางเต็มศักยภาพ
ตะลุยโจทยยากขั้นเทพตามหัวขอของกลุมเรื่องเลขคณิต + พีชคณิต (เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี
นักเรียนควรผานคอรสสรุปโจทยเลขคณิต+พีชคณิตมากอน) นักเรียนจะไดพบกับการทำโจทยเชื่อมโยง
โจทยประยุกต โจทยที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนมาไปใช
ในสนามสอบแขงขันไดอยางเต็มศักยภาพ
คอรสนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted ซึ่งปจจุบันมีการแขงขันที่สูงมาก
ขอสอบคอนขางยาก เนื่องจากเนื้อหาที่ใชออกขอสอบสำหรับเด็กที่มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตรจะมีความ
ซับซอนของปญหามาก การฝกโจทยที่บางหัวขอมีความเฉพาะซึ่งบางเรื่องไมไดเรียนจากในหองเรียนปกติ
คุณครูเจี๊ยบจะฝกฝนใหนักเรียนแกไขโจทยปญหาอยางเปนลำดับ เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูได
อยางเปนระบบ ดวยปริมาณโจทยที่มีความหลากหลาย จะเปนการชวยพัฒนาทักษะการแกไขปญหาโจทย
คณิตศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูยิ่งขึ้น

แผนผังการเรยนหลักสูตรฝกโจทยคณิตศาสตร ครูเจ๊ยบ
คณิตเกงเลข 1+2+3
หรอ Fun Math 6/1 + 6/2
 สรุปโจทยเรขาคณิต
 สรุปโจทยเลขคณิต

+ พีชคณิต

 ตะลุยโจทยเรขาคณิต
 ตะลุยโจทยเลขคณิต

+ พีชคณิต

ตะลุยโจทยคณิตสอบเขา
Gifted 1 – 2
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รายละเอียดหลักสูตร วิทยาศาสตร
ในการเรียนการสอน คุณครูทีมวิทยาศาสตรมินิคลาส จะเนนการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สอดแทรกใน
เนื้อหาตางๆ นักเรียนจะไดรับการปลูกฝงและฝกฝนใหมีพัฒนาการทักษะทางความคิด ในการคนหาความรูและการแกไขปญหาอยาง
เปนระบบ เพื่อการนำไปใชในชีวิตประจำวันดวยความเขาใจอยางเปนเหตุเปนผล โดยชวงกอนจบคอรสเรียน คุณครูจะติวเขมดวยขอสอบ
ที่เนนกระบวนการทางความคิด และมีใบประเมินผลแจงใหเปนรายบุคคล เพื่อทราบถึงพัฒนาการทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

ป.4 เทอม 1

ป.4 เทอม 2

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร – วิทยาศาสตรคืออะไร, วัสดุและสมบัติของวัสดุ – สมบัติตางๆ ของวัสดุ (ความแข็ง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร, เครื่องมือชวยการสังเกตและเก็บขอมูล
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต – การจัดกลุมสิ่งมีชีวิต,
การจำแนกพืช (พืชมีดอกและพืชไมมีดอก), การจำแนกสัตว
(สัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง)
พืชดอก – โครงสรางและหนาที่ของสวนตางๆ ของพืช
มวลและน้ำหนัก – มวลและน้ำหนัก, แรงโนมถวงของโลก
แสงและการมองเห็น – แหลงกำเนิดแสง, ตัวกลางของแสง,
สมบัติของแสง(การเคลื่อนที่,การสะทอน,การหักเห),
การเปลี่ยนรูปพลังงานแสง

ความเหนียว ความยืดหยุน การนำความรอน การนำไฟฟา
และความหนาแนน)
สถานะของสสาร – สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว
และแกส, การหามวลและปริมาตร
ดวงจันทร – การขึ้นและตกของดวงจันทร, รูปรางของดวงจันทร
ระบบสุริยะ – สวนประกอบตางๆ ของระบบสุริยะ

ป.5 เทอม 1

ป.5 เทอม 2

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม – การถายทอดลักษณะ แรงและความดัน – การหาแรงลัพธของแรงสองแรงซึ่งอยูใน
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

แนวเดียวกันที่กระทำตอวัตถุ, แรงเสียดทาน, ความดันอากาศ,
ความดันของของเหลว, แรงพยุงของของเหลว
เสียงและการไดยิน – การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง,
การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ, เสียงดังเสียงคอย
น้ำ ฟา ดวงดาว – การเกิดเมฆ หมอก ฝน น้ำคาง
หิมะและลูกเห็บ, การวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ,
การเกิดลม, ปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาว

การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช - สวนประกอบของดอก
และโครงสรางที่เกี่ยวกับการสืบพันธุของพืชดอก, การสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศของพืช, การขยายพันธุพืช
การสืบพันธุและการขยายพันธุสัตว – การสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศและไมอาศัยเพศของสัตว, การขยายพันธุสัตว
ชีวิตและสิ่งแวดลอม – ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิต
ในแหลงที่อยูตาง ๆ , การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
สารและสสาร – การเปลี่ยนสถานะของสสาร, สารละลาย,
การเปลี่ยนแปลงของสาร, การเกิดสารใหม

18

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
ป.6 เทอม 1

ป.6 เทอม 2

การเจริญเติบโตของมนุษย – การเจริญเติบโตของมนุษยจาก

สารเคมีในชีวิตประจำวัน – การจำแนกประเภทของสารตางๆ

วัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ, ระบบอวัยวะที่สำคัญของมนุษย,
การทำงานที่สัมพันธกันของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ
และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย,
อาหารและสารอาหาร – สารอาหาร และความจำเปนของ
รางกายที่ตองไดรับสารอาหารในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
การดำรงชีวิตกับสิ่งแวดลอม – ความสัมพันธของกลุม
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตางๆ, ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซอาหารและสายใยอาหาร, ความสัมพันธ
ระหวางการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอมในทองถิ่น,
แหลงทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่นที่เปนประโยชนตอ
การดำรงชีวิต, ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยตอการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทั้งโดย
ธรรมชาติและโดยมนุษย, แนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สารเคมีในชีวิตประจำวัน – สมบัติของของแข็ง ของเหลว
แกส, การจำแนกสารเปนกลุม,สมบัติของสารเมื่อเกิดการละลาย
และเปลี่ยนแปลงสถานะ, การเปลี่ยนแปลงที่ทำใหเกิดสารใหม
และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป, การเปลี่ยนแปลงของสารที่กอให
เกิดผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

ที่ใชในชีวิตประจำวันโดยใชสมบัติและการใชประโยชนของสาร
เปนเกณฑ, วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดยการรอน
การตกตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแหง,
การเลือกใชสารแตละประเภทไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ไฟฟาและแมเหล็กไฟฟา – การตอวงจรไฟฟาอยางงาย,
ตัวนำไฟฟาและฉนวนไฟฟา, การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม
และนำความรูไปใชประโยชน, การตอหลอดไฟฟาทั้งแบบอนุกรม
แบบขนาน, การเกิดสนามแมเหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟา
ผาน และการนำความรูไปใชประโยชน
หินและการเปลี่ยนแปลง – การจำแนกประเภทของหิน
สมบัติของหินเปนเกณฑ, การเปลี่ยนแปลงของหิน,
ธรณีพิบัติที่มีผลตอมนุษยและสภาพแวดลอมในทองถิ่น
ปรากฏการณธรรมชาติและเทคโนโลยีอวกาศ – การเกิดฤดู
ขางขึ้นขางแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา, ความกาวหนาและ
ประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรเพื่อการแขงขัน
คอรส

รูปแบบการเรียน

ฝกโจทยวิทย Series 1 พิชิต สสวท.ประถมปลาย สรุป + ทบทวน + ฝกโจทยวิทยาศาสตรเขมขน ในกลุมของชีววิทยา และ เคมี
ฝกโจทยวิทย Series 2 พิชิต สสวท.ประถมปลาย สรุป + ทบทวน + ฝกโจทยวิทยาศาสตรเขมขน
ในกลุมของฟสิกส และ ดาราศาสตร
ตะลุยโจทยวิทยพิชิต สสวท. ประถมปลาย
ตะลุยโจทยแนวขอสอบเกา พรอมวิเคราะห + เก็งแนวขอสอบ
(ป.4 - ป.6)
ที่นักเรียนจะไดนำไปใชสอบในปนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตร ป.6 เพื่อสอบเขา ม.1
คอรส
วิทย ป.6 สอบเขา ม.1 Level 1
วิทย ป.6 สอบเขา ม.1 Level 2
ตะลุยโจทยวิทย ป.6 สอบเขา ม.1 Gifted
ตะลุยวิทย ป.6 สอขเขา EP

รูปแบบการเรียน
ฝกทำโจทย ทั้งปรนัย และอัตนัย เนื้อหาทางชีววิทยา และเคมี
ตามจุดประสงคการเรียนรูที่สำคัญ
ฝกทำโจทย ทั้งปรนัย และอัตนัยเนื้อหาฟสิกส และดาราศาสตร
ตามจุดประสงคการเรียนรูที่สำคัญ
ตะลุยโจทยเขมขน และ ฝกโจทยวิทยวิเคราะห
ตะลุยโจทย ตามจุดประสงคการเรียนรูที่สำคัญ ทั้งโจทยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษสำหรับสอบเขา ม.1 โครงการ English Program
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รายละเอียดหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
เนนการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง ทั้งดานไวยากรณ, คำศัพท, การอานจับใจควม
พรอมการทำแบบฝกหัดเสริมความเขาใจในการเรียนรูและการนำไปใชจริง
อังกฤษ ป.4 เทอม 1

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

อังกฤษ ป.6 เทอม 1

1. Nouns (พื้นฐาน)

1. Nouns

1. Nouns (เจาะลึกตามหลักไวยากรณ)

2. Articles (พื้นฐาน)

2. Articles

2. Gender of Nouns

3. Pronouns (พื้นฐาน)

3. Past Simple Tense

4. Verb to be, Verb to do, Verb to have

(เพิ่มเติมการอาน

3. Direct and Indirect Objects

Past form of Regular Verb)

4. Finite verbs

(เพิ่มเติมการอานสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรและการนำไปใช)

5. Subjects & Predicate

กับ Subject และ Tense ตางๆ
5. Adverbs of Frequency (พื้นฐาน)

4. Numbers

6. Present Simple Tense

5. Adjectives

7. Present Perfect Continuous Tense

7. Present Continuous Tense

6. Comparison of Adjectives

8. Conditional Sentences (3 types)

8. Helping Verb (can, can’t,

7. Prepositional Verbs

9. Phrasal Verbs

could, couldn’t, etc.)
9. Prepositions

8. Present Perfect Tense

10. Reporter Speech

9. Pronouns (เพิ่มเติม reflexive, definite,

11. Quantifier Words (a few/few,

10. Quantifier Words (some, any,
much, many, a lot of)
11. Vocabulary (weather, family,

indefinite pronouns)

a little/little, some, any, much,

10. Conjunctions

many, a lot of)

11. Vocabulary (food and drinks,

numbers, animals, etc.)
12. Reading Comprehension

6. Sentences structure

12. Reading Comprehension

animals, etc.)
12. Reading Comprehension

อังกฤษ ป.4 เทอม 2

อังกฤษ ป.5 เทอม 2

อังกฤษ ป.6 เทอม 2

1. Pronouns

1. Proper Adjectives

1. Parts of speech

2. Verbs

2. Adverbs

2. Prefix and Suffix

3. Adverbs of Frequency

3. Comparison of Adverbs

3. Past Perfect Tense

4. Present Simple Tense and

4. Future Perfect Tense

5. Compound Nouns

เปรียบเทียบ Adjectives-Adverbs
5. Future Simple Tense (เพิ่มเติมอนาคตที่
วางแผนในรูป Progressive)
6. Conjunctions (เพิ่มเติมแบบกลุมคำ)

7. Non-Finite verb

6. Past Simple Tense

7. Past Continuous Tense

8.

7. Imperative Sentence

และการสรางประโยค
คำถามแบบตางๆ โดยใช question words
9. Prepositions ในสำนวนเกี่ยวกับเวลาและ
สถานที่

9. Relative Pronouns

Present Continuous Tense

(เปรียบเทียบ)

8. Future Simple Tense
9. Adverbs of time
10. Yes/No Questions

และ Question Words
11. Vocabulary (parts of body,
vegetables, fruit, stationary, etc.)

4.

8. Question Words

10. Asking & Giving Direction
11. Vocabulary (places, clothes, etc.)
12. Reading Comprehension

12. Reading Comprehension
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5. Passive Sentences

6. เปรียบเทียบการใช Active & Passive
การใช used to and be used to

10. Question tags
11. Basic conversation

(การถาม ตอบ ในสถานการณตางๆ)
12. Unseen Passages
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¤ÍÃÊÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
¤ÃÙÁŒÍÂ (ÍÑ¡ÉÃÏ ¨ØÌÒÏ)
กาวพาสูความสำเร็จกับการเรียนภาษาอังกฤษ
“Big things come from small beginnings”
ในสังคมโลกยุคปจจุบัน การเรียนรูภาษาอังกฤษมีบทบาท
และจำเปนอยางยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสำคัญ
ในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตอตนเองและผูอื่นดีขึ้น
รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางขวางขึ้น และมีวิสัยทัศนที่ดีในการดำเนินชีวิต
ทาง BKN Center ไดจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 เพื่อเตรียม
ความพรอมในการสอบเขา ม.1 มุงเนนสรางศักยภาพ และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรูในดานการสื่อสาร กระบวนการเรียนรูดวยตัวเองอยางตอเนื่อง และการประยุกตใช
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอยางถูกตองและเหมาะสม สรางความแข็งแกรงทางภาษา
ทั้งดานไวยากรณ การอานจับใจความ การเพิ่มคลังคำศัพทและการเขียน เพื่อเตรียมความพรอมในการ
สอบเขา ม.1 โครงการ GIFTED, ENGLISH PROGRAM และเปนเสาหลักสำคัญในการตอยอดความรู
สูระดับมัธยมตนและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ
ดำเนินการสอนโดย ครูมอย (อักษรฯ จุฬาฯ) คอรสนี้สำหรับนักเรียนที่ตองการเตรียมความพรอม
พัฒนาศักยภาพเพื่อใหมั่นใจในการสอบแขงขันเขาศึกษาตอระดับชั้น ม.1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เชน สวนกุหลาบ
สตรีวิทยา เทพศิรินทร โยธินบูรณะ บดินทรเดชา สามเสนวิทยาลัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฯลฯ
และยังเหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการเพิ่มเกรดในโรงเรียน และนักเรียนที่ตองการเตรียมตัวเรียนหลักสูตร
โครงการ ENGLISH PROGRAM

หลักสูตรฝกโจทยการอาน เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 EP - Gifted
คอรส

Reading 1

เนื้อหา/หัวขอ

รูปแบบการเรียน

• ศึกษาและทำความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบ

• ฝกอานบทความอยางเปนขั้นตอน ตั้งแตบทความ

และประเภทของบทความตางๆ

แบบยอหนาเดียวไปจนถึงบทความที่มีหลายยอหนา

• เรียนรูวิธีการอานจับใจความหลัก และการอานเพื่อหา • ฝกตอบคำถามตั้งแตคำถามที่ถามรายละเอียดจากในบทความ
รายละเอียดของเรื่อง ทั้งบทความแบบสั้นและแบบยาว

• เรียนรูเทคนิคในการทำความเขาใจกับคำศัพท วลี

• ในการเรียนแตละครั้งจะมีการทดสอบการอานบทความ

และเนื้อหาโดยรวม เพื่อลดความไมมั่นใจเมื่อพบคำศัพท
ที่ไมทราบความหมายในบทความที่อาน

• ศึกษาลักษณะคำถามที่มักพบในขอสอบ Reading
Comprehension เพื่อทำความคุนเคย และตอบคำถาม
ไดอยางตรงประเด็น

Reading 2

ไปจนถึงคำถามในเชิงวิเคราะหที่ผูอานตองประมวลผลเอง

• ศึกษากลวิธีการอานของบทความที่มีความยาก

โดยการจับเวลาเพื่อใหนักเรียนฝกและทำความคุนเคยกับ
การทำขอสอบ การอานที่มีเวลาจำกัดโดยมุงหวังใหนักเรียน
สามารถตัดสินใจเลือกคำตอบที่ถูกตองไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

• มีใบแสดงผลการเรียนเพื่อใหผูปกครองไดทราบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

• ฝกอานบทความที่มีเนื้อหายาวและมีความคิดซับซอน

และซับซอนยิ่งขึ้น เพื่อใหเห็นความสัมพันธของแตละ
ยอหนา และการลำดับความคิดอยางเปนขั้นตอน
ในบทความ
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• ฝกและทำแบบฝกหัดคำศัพทในระดับปานกลาง ไปจนถึง
ระดับยาก เพื่อเปนฐานในการเรียน English Program
ในระดับ ม.ตน
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หลักสูตรฝกโจทยอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 EP - Gifted
คอรส
อังกฤษ ป.6
สอบเขา ม.1
LEVEL 1

อังกฤษ ป.6
สอบเขา ม.1
LEVEL 2

อังกฤษ ป.6
ตะลุยโจทย
สอบเขา
Gifted

รูปแบบการเรียน
• เนนการทำความเขาใจหนาที่และการใชชนิดของคำในภาษาอังกฤษ
(Parts of Speech) เพื่อเปนพื้นฐานนำไปสูการเขาใจองครวมของโครงสราง
ประโยคภาษาอังกฤษ
• เนนทำโจทยและแบบฝกหัดทั้งแบบเติมคำและฝกเขียนประโยคที่สมบูรณ

มีการทดสอบวัดความรูทายบท และมีใบแสดงผลการเรียนเมื่อเรียนจบคอรส
เพื่อใหผูปกครองไดติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด

เนื้อหา/หัวขอ
-

nouns
articles
pronouns
adjectives

-

verbs
adverbs
prepositions
conjunctions

-

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

• ทำความเขาใจไวยากรณขั้นประยุกตที่มีเนื้อหาซับซอน เพื่อเตรียมพรอม
สำหรับขอสอบที่มีโจทยในเชิงวิเคราะห
• เนนทำโจทยและแบบฝกหัดทั้งแบบเติมคำและฝกเขียนประโยคที่สมบูรณ

มีการทดสอบวัดความรูทายบท

และมีใบแสดงผลการเรียนเมื่อเรียนจบคอรส
เพื่อใหผูปกครองไดติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด

- โจทยแนวขอสอบเขา ม.1 ในสวน
grammar, reading comprehension,
cloze passages, dialogues, vocabulary
รวมถึง phrasal verbs และ idioms

ฝกทำโจทยแนวขอสอบเขา ม.1 หลากหลายรูปแบบ
- เนนวิเคราะหโจทย หาจุดชี้นำไปสูคำตอบ และแนะนำเทคนิคในการ
เลือกคำตอบที่มีความเปนไปไดมากที่สุด
- ทำขอสอบแบบจำกัดเวลา เพื่อใหนักเรียนคุนเคยกับการตัดสินใจเลือกคำตอบ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะทำใหนักเรียนเกิดความมั่นใจ สามารถตอบ
ขอสอบไดรวดเร็วและแมนยำยิ่งขึ้น

คอรสตะลุยโจทย - ฝกทำโจทยหลากหลายมากกวา 800 ขอ ครอบคลุมเนื้อหาในสวน grammar, reading comprehension, และ vocabulary
อังกฤษ ป.6
สำหรับการสอบเขา English Program
เพื่อสอบเขา EP - เพิ่มพูนประสบการณในการตัดสินใจเลือกคำตอบสำหรับคำถามแบบ sentence completion และ error identication
- เรียนรูเทคนิคการหา key words ในโจทย เพื่อนำมาตัดตัวเลือกในสวนคำตอบ ซึ่งจะชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจ
เลือกคำตอบไดเร็วและแมนยำมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ คอรสภาษาอังกฤษครูมอย เนื้อหาแยกสวน ไมตอเนื่องกัน สามารถเรียนสลับเนื้อหาและเรียนพรอมกันได

ตารางคอรสเรียน
รหัสคอรส

เวลาเรียน

วิชา

ผูสอน

วันเรียน / วันเริ่มเรียน

คาลงทะเบียน

BKN61411 10.10-12.10 อังกฤษ ป.6 Level 1

ครูจูน วันจันทร-วันศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62

5500

BKN61443 13.00-15.00 Reading 1

ครูมอย วันเสาร

เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62

5500

BKN61445 15.10-17.10 อังกฤษ ป.6 Level 1

ครูมอย วันเสาร

เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62

5500

BKN61472 08.00-10.00 Reading 1

ครูมอย วันอาทิตย

เริ่ม 2 มิ.ย. -8 ก.ย. 62

5500

BKN61475 10.10-12.10 อังกฤษ ป.6 Level 1

ครูมอย วันอาทิตย

เริ่ม 2 มิ.ย. -8 ก.ย. 62

5500

BKN61511 10.10-12.10 อังกฤษ ป.6 Level 2

ครูจูน วันจันทร-วันศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62

5500

BKN61545 13.00-15.00 Reading 2

ครูมอย วันเสาร

เริ่ม 2 พ.ย. 62

5500

BKN61549 15.10-17.10 อังกฤษ ป.6 Level 2

ครูมอย วันเสาร

เริ่ม 2 พ.ย. 62

5500

BKN61573 08.00-10.00 ตะลุยอังกฤษ ป.6 สอบเขา EP

ครูมอย วันอาทิตย

เริ่ม 3 พ.ย. 62

5500

BKN61575 10.10-12.10 ตะลุยอังกฤษ ป.6 สอบเขา Gifted ครูมอย วันอาทิตย

เริ่ม 3 พ.ย. 62

5500
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คอรสภาษาไทย ครูนิกม (อ.นิกมะ ยิ้มรักญาติ)
ภาษาไทยพาเพลิน กาวเดินสูความสำเร็จไปกับ ครูนิกม
เรียนภาษาไทยกับครูนิกม จะทำใหนักเรียนที่เบื่อการเรียน
ภาษาไทยเปลี่ยนความคิดใหม วาจริงๆ แลวภาษาไทยเปนวิชา
ทีน่ าสนใจและสนุกมาก การสอนที่เปนกันเอง ยินดีตอบคำถาม
เวลานักเรียนสงสัย ตลอดทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลา ทำให
การเรียนไมเครียดครูนิกมมีเทคนิคและวิธีการทำใหนักเรียนจำงาย
สอนใหทำความเขาใจไดงายขึ้น เพิ่มเติมความรู มีความหลากหลาย
ในแบบฝกหัดและเนื้อหา สอดแทรกมุกตลกและเกมตางๆ ที่จะนำ
เขาสูบทเรียน ทำใหการเรียนดูไมยาวนาน สนุกสนาน ครูนิกมยัง
สอนใหนักเรียน รูหลักการวิเคราะหเนื้อเรื่องและบทประพันธตางๆ
สามารถนำไปใชในการสอบไดจริง

รายละเอียดเนื้อหาคอรสเพาะกลาภาษาไทยหลักสูตรสำหรับนักเรยน ป.4 และ ป.5
คอรส

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ทั้งภาคปกติ และ EP เพื่อปูพื้นฐานวิชาภาษาไทยในระดับ
เบื้องตน และระดับกลางทั้งดานหลักและการใชภาษาไทยเบื้องตน การอาน คิด วิเคราะหเพื่อเตรียมพรอมนักเรียนกาวสู
ระดับชั้น ป.6 อยางมั่นใจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ประสงคเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทยหรือนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบแขงขัน
ในระดับชั้น ป.6 ที่วางแผนจะสอบเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
เพาะกลา รายละเอียดเนื้อหาที่เรียน :
ภาษาไทย 1 เรื่องเสียงและอักษรไทย, เรื่องการตัวสะกดมาตราตางๆ, เรื่องไตรยางศ, เรื่องการผันวรรณยุกต, เรื่องการเขียนและสะกดคำ,
เรื่องคำควบกล้ำ, เรื่องการเรียบเรียงถอยคำ, เรื่องคำพองรูป-พองเสียง, เรื่องคำคลองจอง ,วรรณคดีที่สำคัญสำหรับนักเรียน
ชั้น ป.4 และ ป.5, ชุดการอานพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห, การใชเครื่องหมายตางๆ
ผูสอนเนนกระบวนการอยางเปนระบบเพื่อปรับพื้นฐานใหนักเรียนมีความรูดานวิชาการ โดยอางอิงเนื้อหาที่ถูกตอง
ตามหลักการ และอิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนสำคัญ ตลอดจนสรางบรรยากาศการเรียนที่เพลิดเพลิน สนุกสนาน
เพื่อใหผูเรียนมีความรู และความสุขในการเรียนรูมากที่สุด
หลักสูตรเพิ่มเติมจากเพาะกลาภาษาไทย 1 สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ทั้งภาคปกติ และ EP เพื่อปูพื้นฐาน
วิชาภาษาไทยในระดับเบื้องตน และระดับกลางทั้งดานหลักและการใชภาษาไทยเบื้องตน การอาน คิด วิเคราะหเพื่อเตรียมพรอม
นักเรียนกาวสูระดับชั้น ป.6 อยางมั่นใจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ประสงคเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย หรือนักเรียนที่กำลังเตรียมตัว
เพื่อสอบแขงขันในระดับชั้น ป. 6 ที่วางแผนจะสอบเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
เพาะกลา รายละเอียดเนื้อหาที่เรียน :
กษรนำ, คำนาม, คำกริยา, คำวิเศษณ, คำบุพบท, คำสันธาน, คำอุทาน, ประโยคเพื่อการสื่อสาร, วลี-และประโยค,
ภาษาไทย 2 อัวรรณคดี
ที่สำคัญสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5, คำมูล, คำประสม-คำซอน, ราชาศัพทเบื้องตน, ชุดการอานพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห
ผูสอนเนนกระบวนการอยางเปนระบบเพื่อปรับพื้นฐานใหนักเรียนมีความรูดานวิชาการ โดยอางอิงเนื้อหาที่ถูกตอง
ตามหลักการ และอิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนสำคัญ ตลอดจนสรางบรรยากาศการเรียนที่เพลิดเพลิน สนุกสนาน
เพื่อใหผูเรียนมีความรู และความสุขในการเรียนรูมากที่สุด
ผูสอนรวบรวมของเนื้อหาวรรณคดีในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ทุกเรื่อง พรอมแบบฝกหัดที่ครบเครื่อง ทั้งแบบเขียนตอบ
เพาะกลา และแบบสี่ตัวเลือก ตลอดจนเพิ่มเติมเนื้อหาการอานที่นอกเหนือจากบทเรียน เพื่อผูเรียนจะไดฝกฝนทักษะการอานจับใจความ
ภาษาไทย 3 สรุปความ เพื่อปูพื้นฐานหลักการอาน คิด วิเคราะหเบื้องตน ใหนักเรียนตอไปในอนาคต รวมถึงเพิ่มเติมเนื้อหาของการใช
ภาษาไทยที่จำเปนตองรูสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ตามตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาครบถวน
แตเต็มเปยมดวยความสนุก และความสุขในการเรียนรู
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คอรสภาษาไทย ป.6 ครูนิกม สำหรับการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน, สอบโอเน็ต,
สอบเขา ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน และโรงเรียนในเครือ สพฐ.
ภาษาไทย ป.6 Level 1 ทบทวนเนื้อหาจากเรื่องวรรณคดีลำนำ เรื่อง ชมรมคนรักวรรณคดี, นักสืบทองอินทร, การเดินทางของพลายนอย ทบทวน
เนื้อหาจากภาษาพาที เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต, ความขาวและชาวนา, อานปายไดสาระ, กทลีตานี, ละครยอนคิด, กลอนกานทจากบานไทย,
กวาแผนดินจะกลบหนา, ไมงามในสวนแกว
พัฒนาทักษะทางหลักภาษาใหเปนจุดแข็งของนักเรียนโดยสอดคลองกับกับหลักสูตรแกนกลางและเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อใหนักเรียน
พัฒนาคะแนนในวิชาภาษาไทยใหสูงขึ้น และวางหลักการทางหลักภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเพื่อแขงขันสูง ตลอดจนเตรียมพรอม
ในการสอบโอเน็ต ป. 6 ตอไป

ภาษาไทย ป.6 Level 2 ทบทวนเนื้อหาจากเรื่องวรรณคดีลำนำ เรื่องอยาชิงสุกกอนหามไมงามดี, ศึกสายเลือด, สมุดมิตรภาพ ทบทวนเนื้อหาจาก
ภาษาพาที เรื่อง ครื้นเครงเพลงพื้นบาน, ชอนกลางสรางสุขภาพ, สวยรายสายลับ, สี่ศิษยพระดาบสหนึ่งในประชาคม, เสียแลวไมกลับคืน,
นิทานแสนสนุก, พางพื้นพสุธา
พัฒนาทักษะทางหลักภาษาใหเปนจุดแข็งของนักเรียนโดยสอดคลองกับกับหลักสูตรแกนกลางและเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อใหนักเรียน
พัฒนาคะแนนในวิชาภาษาไทยใหสูงขึ้นและวางหลักการทางหลักภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวเพื่อสอบแขงขัน ตลอดจนเตรียมพรอมในการ
สอบโอเน็ต ป. 6 ตอไป

ตะลุยไทย ป.6 สอบเขา Gifted + สาธิตฯ (ตะลุยโจทยขั้นเทพ) เนนการฝกโจทยแนวแขงขันเปนสำคัญ พรอมทั้งทบทวน Concept ของหลัก
และการใชภาษาไทย ตลอดจนวรรณคดีลำนำเฉพาะเรื่องที่สำคัญเพื่อใหนักเรียน ไดเห็นภาพรวมอยางงายๆ และเติมเต็มโจทยที่ยากเปนลำดับ
ตามแนวการสอบแขงขันของโรงเรียนแขงขันสูง (สาธิตปทุมวัน, สตรีวิทย, สามเสน, บดินทรเดชา, สวนกุหลาบ ฯลฯ) วัดผลเปนรายบุคคล
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อกาวสูเสนชัยในการสอบแขงขันอยางแทจริง

***เนื้อหาคอรสภาษาไทย ครูนิกม ไมตอเนื่องกัน สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ เพราะคุณครูนิกมจะเนนหลัก
การทำความเขาใจ ฝกพัฒนาการอาน คิด วิเคราะห ทั้งดานหลักภาษา และวรรณคดี***

ตารางเรียนชวงปดเทอม - เปดเทอม 1
รหัสคอรส
BKN61351
BKN61353
BKN61384
BKN61386
BKN61414
BKN61444
BKN61446
BKN61477
BKN61480

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

วิชา
เพาะกลาภาษาไทย 1
เพาะกลาภาษาไทย 2
เพาะกลาภาษาไทย 2
เพาะกลาภาษาไทย 3
ภาษาไทย ป.6 Level 1
ภาษาไทย ป.6 Level 1
ภาษาไทย ป.6 Level 2
ภาษาไทย ป.6 Level 1
ภาษาไทย ป.6 Level 2

วันเรียน / วันเริ่มเรียน
วันจันทร-วันศุกร
เริ่ม 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62
วันจันทร-วันศุกร
เริ่ม 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62
วันจันทร-วันศุกร
เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62
เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62
วันจันทร-วันศุกร
วันจันทร-วันศุกร
เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62
วันเสาร
เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
วันเสาร
เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
วันอาทิตย
เริ่ม 2 มิ.ย. -8 ก.ย. 62
วันอาทิตย
เริ่ม 2 มิ.ย. -8 ก.ย. 62

คาลงทะเบียน
5000
5000
5000
5000
5500
5500
5500
5500
5500

ตารางเรียนชวงปดเทอมเดือน ต.ค. และเปดเทอม 2
รหัสคอรส
BKN61486
BKN61488
BKN61514
BKN61519
BKN61546
BKN61579
BKN61584

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

วิชา
เพาะกลาภาษาไทย 2
เพาะกลาภาษาไทย 3
ภาษาไทย ป.6 Level 2
ตะลุยไทย ป.6 สอบเขา Gifted + สาธิตฯ
ตะลุยไทย ป.6 สอบเขา Gifted + สาธิตฯ
ภาษาไทย ป.6 Level 2
ตะลุยไทย ป.6 สอบเขา Gifted + สาธิตฯ
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วันเรียน / วันเริ่มเรียน
คาลงทะเบียน
วันจันทร-วันศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
5000
วันจันทร-วันศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
5000
วันจันทร-วันศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
5500
5500
วันจันทร-วันศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
วันเสาร
เริ่ม 2 พ.ย. 62
5500
วันอาทิตย
เริ่ม 3 พ.ย. 62
5500
วันอาทิตย
เริ่ม 3 พ.ย. 62
5500

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
คอรสสังคมศึกษา เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 โดย ครูพี่ Milk (อิทธิกร ตานะโก)

รัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร
สำหรับการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน, สอบเขา ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน
และโรงเรียนในเครือ สพฐ. ชื่อดัง

“สังคมศึกษา” เปนวิชาหนึ่งในหัวใจหลักของการเพิ่มคะแนนสอบเขา ม.1 โรงเรียนมัธยมชั้นนำ และทำเกรด

สังคมประถมปลายในโรงเรียน “ครูพี่ Milk” เบื้องหลังความสำเร็จของนองๆ หลายรุนที่ผานมา จะเปลี่ยนความคิด
จากวิชาที่ “ยากที่สุด” ใหเปนเรื่อง “งายที่สุด” สนุกสนานและเปนกันเอง “เขาถึงใกล - เขาใจงายแบบหองเรียนเล็ก
(Mini Class)” พรอมวัดผล คุณครูยินดีตอบคำถามทุกขอสงสัยไขกุญแจความสำเร็จไปดวยกัน

รูลึก ถึงจุดออนและจุดแข็งของนองๆแตละคน
ฝกวิเคราะห กับโจทยทุกสาระพรอมเทคนิคสุดพิเศษ
เกาะติดความรูอยางแทจริง กับเนื้อหาเชื่อมโยงกับโจทย

คอรสสังคมประถมปลาย เพื่อเพิ่มเกรด และเตรียมพรอมสูความเปนเลิศ สอบเขา ม.1
(เนื้อหาไมตอเนื่องกัน นองๆสามารถเลือกเรียนพรอมกันได)
อัจฉริยะสังคม
สอบเขา ม.1 (Part A)
อัจฉริยะสังคม
สอบเขา ม.1 (Part B)
เจาะโจทยเขมสังคม
สอบเขา ม.1 (Intensive)

เรียนรูเนื้อหา ผานการฝกทำแนวขอสอบเชิงลึกพรอมกลยุทธตางๆ ครอบคลุมสาระ
ศาสนา หนาที่พลเมือง และเศรษฐศาสตร อยางสมบูรณแบบ
เรียนรูเนื้อหา ผานการฝกทำแนวขอสอบเชิงลึกพรอมกลยุทธตางๆ ครอบคลุมสาระ
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และความรู ASEAN อยางสมบูรณแบบ
ตะลุยแนวขอสอบเกาเชิงลึกยอนหลังและรูปแบบใหมตรงจุด เพื่อความสำเร็จขั้นสูงสุด
เก็งขอสอบทุกสาระการเรียนรู พรอมจับเวลาขอสอบวัดผลเสมือนจริง

* คอรสสั้นพิเศษ 1 วันทันใจ * เพื่อสอบเขา ม.1 กอนลงสนามสอบจริง
* วันหยุดสุดหรรษา เจาะใจสังคมเฉพาะเรื่อง *
หนาที่พลเมืองฮาเฮ
(Part A)
ทองโลกภูมิศาสตร
(Part B)
เศรษฐศาสตรพาเพลิน
(Part C)

เรื่องใกลตัวในชีวิตประจำวันที่นองๆตองรู กับการเช็คเนื้อหาทั้งสาระ หนาที่พลเมือง
และศาสนาสากล ใหแนน พรอมสรุปเนื้อหาและฝกทำขอสอบเฉพาะทาง
หมุนโลกทุกองศาไปดวยกันจากอดีตสูปจจุบัน ดวยการเช็คเนื้อหาทั้งสาระ ภูมิศาสตร
และประวัติศาสตร ใหแนน พรอมสรุปเนื้อหาและฝกทำขอสอบเฉพาะทาง
เศรษฐกิจนารูและกาวทันกระแสโลก กับการเช็คเนื้อหาทั้งสาระ เศรษฐศาสตร
และเพื่อนบานของเรา ใหแนน พรอมสรุปเนื้อหาและฝกทำขอสอบเฉพาะทาง

* วันหยุดสุดหรรษา เจาะใจสังคมเฉพาะเรื่อง *
เมดเลยเฮฮาสังคม
สอบเขา ม.1
เทคนิคพิชิตโจทยขั้นเทพ
สอบเขา ม.1
เจาะขาวเดน
สอบเขา ม.1

รวมมิตรเมดเลย 1 วันกับประเด็นเนื้อหาที่ตองรู เพื่อพิชิตโจทยสังคม สอบเขา ม.1
อยางเขาใจงาย พรอมความสนุกเฮฮา และไดความรูเขมขนสไตลครูพี่ Milk
1 วันพิเศษ เผยกลเม็ดเคล็ดลับพิชิตโจทยสังคมสอบเขา ม.1 เพิ่มความมั่นใจ
และคะแนนสูงสุดในสนามสอบ ดวยเทคนิคเชิงกลยุทธขั้นเทพสไตลเด็กครูพี่ Milk
สรุปขาว - เหตุการณปจจุบันรอบโลกทุกมิติ และลึกทุกประเด็นทันสมัยอยางเขมขนแมนยำ
พรอมฝกฝนเนนแนวขอสอบขาว เพื่อใชสอบเขา ม.1 โดยเฉพาะ
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คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
COURSE FLOWCHART: เตรียมความพรอมสังคมประถมปลายเพื่อสอบเขา ม.1
หนาที่พลเมืองฮาเฮ (Part A)

เมดเลยเฮฮาสังคม สอบเขา ม.1

ทองโลกภูมิศาสตร (Part B)

เทคนิคพิชิตโจทยขั้นเทพ สอบเขา ม.1

เศรษฐศาสตรพาเพลิน (Part C)

เจาะขาวเดน สอบเขา ม.1

อัจฉริยะสังคม สอบเขา ม.1 (Part A)

อัจฉริยะสังคม สอบเขา ม.1 (Part B)

เจาะโจทยเขมสังคม สอบเขา ม.1 (Intensive)
* เนื้อหา-โจทยตางๆในแตละชุด ไมตอเนื่องกันและไมซ้ำกัน

กาวหนาดวยความรูและความฝนของนองๆ
สูนาทีที่ยิ่งใหญแหงความสำเร็จกับครูพี่ Milk
คอรสพิเศษ 1 วันทันใจเดือนพฤษภาคม 2562
คอรสเรียน

วันเรียน-เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

หนาที่พลเมืองฮาเฮ (Part A)

วันอาทิตยที่ 12 พ.ค. 62 เวลา 09.00-16.00

1,000

ทองโลกภูมิศาสตร (Part B)

วันอาทิตยที่ 19 พ.ค. 62 เวลา 09.00-16.00

1,000

เศรษฐศาสตรพาเพลิน (Part C)

วันอาทิตยที่ 26 พ.ค. 62 เวลา 09.00-16.00

1,000

รหัสคอรส
คอรสเรียน
BKN61447 อัจฉริยะสังคม A

วันเรียน
เปดเทอม 1 เรียนทุกวันเสาร
เริ่ม 1 มิ.ย. – 7 ก.ย. 62
BKN61520 อัจฉริยะสังคม B
ปดเทอม ต.ค. เรียนจันทร-ศุกร
เริ่ม 1-21 ต.ค. 62
BKN61550 ตะลุยโจทยสังคม Intensive เปดเทอม 2 เรียนทุกวันเสาร
เริ่ม 2 พ.ย. 62

เวลาเรียน คาลงทะเบียน
15.10-17.10
5500
15.10-17.10

5500

15.10-17.10

5500

คอรสพิเศษ 1 วันทันใจปดเทอมเดือนตุลาคม 2562
คอรสเรียน

วันเรียน-เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

เมดเลยเฮฮาสังคม สอบเขา ม.1

วันอาทิตยที่ 13 ต.ค. 62 เวลา 09.00-16.00

1,000

เทคนิคพิชิตโจทยขั้นเทพ สอบเขา ม.1

วันอาทิตยที่ 20 ต.ค. 62 เวลา 09.00-16.00

1,000

เจาะขาวเดน สอบเขา ม.1

วันอาทิตยที่ 27 ต.ค. 62 เวลา 09.00-16.00

1,000
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คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
ทำความรูจักกับคุณครู

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

ครูบิว - คุณครูธิติยา ไชยศร
จบการศึกษา ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาประถมศึกษา (วิชาเอกคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลักษณะการเรียนการสอน
 ปูพื้นฐานความเขาใจที่ถูกตอง นำสูการวิเคราะหโจทยที่มีความซับซอน พรอมสอนเทคนิคและสูตรลัดตางๆ
 ฝกฝนทักษะการคำนวณ การคิด วิเคราะห ผานการทำแบบฝกหัดในรูปแบบที่หลากหลาย
 มีการประเมินพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน จากการสังเกตพฤติกรรม และการทำแบบทดสอบประเมินความรู
 เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู ซักถามขอสงสัยไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
 สอดแทรกเกมสคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนไดใชไหวพริบในการแกปญหา และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน
เปนกันเอง
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ทำความรูจักกับคุณครู
ครูปอม - คุณครูวิมล สุรกิตติดำรง
จบการศึกษา ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี (บางมด)
ปริญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะการเรียนการสอน
 เนนการสอนนักเรียนใหเขาใจเนื้อหาพื้นฐานคณิตศาสตรประถมปลายอยางละเอียด และฝกทำโจทย โดยเริ่มจากงาย
ไปหายาก อีกทั้งคุณครูยังเนนการเรียนการสอนโดยพัฒนาความฉลาดทางความคิด (I.Q) และความฉลาดทางอารมณ
(E.Q.) ควบคูกันไป ซึ่งทำใหนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 สอนเทคนิคและสูตรการคิดลัดตางๆ ใหนักเรียนสามารถนำไปประยุกตใชกับโจทยได
 ฝกการวิเคราะหโจทยปญหาและแนวการคิดอยางมีขั้นตอน พรอมอธิบายอยางละเอียด
 คุณครูมีแบบทดสอบวัดผลความเขาใจของนักเรียนเปนระยะ โดยคุณครูจะออกขอสอบในสิ่งที่สอน รวมถึงขอสอบที่เปน
ลักษณะเชิงประยุกต เพื่อใหนักเรียนสามารถทำโจทยไดหลากหลายรูปแบบ
 คุณครูมีการสอดแทรกเกมสคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนฝกการใชทักษะอยางตอเนื่อง อีกทั้งในการทำแบบฝกหัด
ในหองเรียนและการบานทุกครั้ง คุณครูจะใหแสตมปสะสมแตม เพื่อเปนรางวัลสำหรับนักเรียน และเปนการจูงใจ
ใหนักเรียนอยากทำการบานทุกครั้ง โดยนักเรียนสามารถนำแตมมาแลกเปนของรางวัลไดในวันปดคอรส
 คุณครูมีความเปนกันเองกับนักเรียน ทำใหนักเรียนกลาถามและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับคุณครู ทั้งในและนอกหองเรียน
 ผูปกครองและนักเรียนสามารถติดตอและพูดคุยกับคุณครู เพื่อปรึกษาในเรื่องการเรียนไดที่เบอร 081-6422340
ในเวลา 17.00 น. - 19.00 น.
 คอรสของคุณครูเหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการเพิ่มเกรดที่โรงเรียนรวมถึงนักเรียนที่ตองการสอบเขา ม.1
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง

ครูโยชิ - คุณครูเมธายชญ ตระกูลลักขณา
จบการศึกษา ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ลักษณะการเรียนการสอน
 อธิบายเนื้อหาอยางละเอียด โดยเริ่มตนจากความรูพื้นฐาน พัฒนาตอเนื่องสูความเขาใจอยางถองแท เพื่อตอยอดไปถึง
คณิตศาสตรขั้นสูง
 ดูแลนักเรียนอยางใกลชิดและทั่วถึง นักเรียนสามารถถามขอสงสัยระหวางการเรียนไดอยางเปนกันเอง
 ฝกฝนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางสม่ำเสมอ ดวยการบานทดสอบความเขาใจรายหัวขอในแตละบทเปนระยะ
ดวยแบบทดสอบยอย และประเมินวัดผลความเขาใจในเนื้อหาทั้งหมดที่ไดเรียนไปแลวในคอรสนั้นๆ ดวยแบบทดสอบ
ปลายคอรส เมื่อจบคอรสนักเรียนจะไดรับใบประเมินผลเปนการสรุปผลการเรียนทั้งหมด
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ครูนก - คุณครูนฤมล หนอนิล
จบการศึกษา ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลักษณะการเรียนการสอน
 มีความเปนกันเองระหวางผูเรียนและผูสอน
 เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการทดลองปฏิบัติจริง
 เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และซักถามเพิ่มเติมจากครูผูสอน
  มีแบบทดสอบทั้งกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดพัฒนาการของผูเรียน

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

ครูฉลุย – คุณครูทัศริญธร อธิภัทรพงศ
จบการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง)
วิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลักษณะการเรียนการสอน
• มีการเรียนการสอนลักษณะเปนกันเอง ใสใจนักเรียน เนนผูเรียนเปนสำคัญ
• มีการเรียบเรียงเนื้อหา ใหผูเรียนสามารถเขาใจภาพรวม มองเห็นจุดสำคัญ และสามารถจดจำรายละเอียดไดงาย
• ใหผูเรียนมีการเรียนรู การสังเกต ฝกทักษะกระบวนการคิด และการวิเคราะหอยางเปนระบบ
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
• ใหผูเรียนมีความกลาแสดงออกในการตอบคำถาม ตั้งคำถาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
• มีแบบฝกหัดประเมินพัฒนาการของผูเรียน

ครูจูน - คุณครูสุจิตรา ใจสุข
จบการศึกษา ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ภาควิชาวิจัย และจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลักษณะการเรียนการสอน
 เนนการทำแบบฝกหัด เพื่อฝกฝน และพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
 มีกิจกรรมเสริมดานการฟง และการจับใจความภาษาอังกฤษจากสื่อการสอนรูปแบบตางๆ
 มีการประเมินผลในระหวางเรียน และหลังเรียนดวยแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลผูเรียน
 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอน
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ป.2
ป.3

ป.4

ป.5

รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61312

13.00-14.30

BKN61313

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

Basic Eng With Ann

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

08.00-12.00

Mini Smart ป.3 เทอม 1 แบบที่ 1

ครูจินนี่และทีมงาน

9500

BKN61312

13.00-14.30

Basic Eng With Ann

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61314

15.10-17.10

คณิต ป.3 เทอม 1

ครูบิว

5000

BKN61315

08.00-10.00

คณิต ป.4 เทอม 1

ครูบิว

5000

BKN61316

10.10-12.10

อังกฤษ ป.4 เทอม 1

ครูจูน

5000

BKN61317

13.00-15.00

วิทย ป.4 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61312

13.00-14.30

Basic Eng With Ann

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61318

15.10-17.10

Fun Math ป.4 เทอม 1

ครูโยชิ

5000

BKN61319

08.00-10.00

Fun Math ป.5 เทอม 1

ครูโยชิ

5000

BKN61320

08.00-10.00

คณิตพื้นฐาน 1

ครูปอม

5000

BKN61321

08.00-10.00

วิทย ป.5 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61322

08.00-10.00

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

ครูเนิรส

5000

BKN61323

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 1

ครูบิว

5000

BKN61324

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 2

ครูปอม

5000

BKN61325

10.10-12.10

วิทย ป.5 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61326

13.00-15.00

คณิตพื้นฐาน 1

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61327

13.00-15.00

คณิตพื้นฐาน 2

ครูบิว

5000

BKN61328

13.00-15.00

วิทย ป.5 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61329

15.10-17.10

คณิตพื้นฐาน 2

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61330

15.10-17.10

วิทย ป.5 เทอม 1

ครูฉลุย

5000

BKN61331

15.10-17.10

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

ครูจูน

5000
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ป.6

รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61332

08.00-10.00

BKN61333

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

คณิตเกงเลข 1

ครูเจี๊ยบ

5000

08.00-10.00

วิทย ป.6 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61334

08.00-10.00

อังกฤษ ป.6 เทอม 1

ครูจูน

5000

BKN61335

10.10-12.10

Fun Math ป.6 เทอม 1

ครูโยชิ

5000

BKN61336

10.10-12.10

คณิตเกงเลข 2

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61337

10.10-12.10

วิทย ป.6 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61338

10.10-12.10

อังกฤษ ป.6 เทอม 1

ครูเนิรส

5000

BKN61339

13.00-15.00

คณิตเกงเลข 1

ครูปอม

5000

BKN61340

13.00-15.00

Fun Math ป.6 เทอม 2

ครูโยชิ

5000

BKN61341

13.00-15.00

วิทย ป.6 เทอม 1

ครูฉลุย

5000

BKN61342

13.00-15.00

อังกฤษ ป.6 เทอม 1

ครูจูน

5000

BKN61343

15.10-17.10

วิทย ป.6 เทอม 1

ครูนก

5000

คอรสฝกโจทยวิทยาศาสตรเพื่อการแขงขันสอบ สสวท. - สอบเขา ม.1
รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61344

08.00-10.00

BKN61345

10.10-12.10

คอรสเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

ฝกโจทยวิทย Series 1

ครูฉลุย

5500

ฝกโจทยวิทย Series 2

ครูฉลุย

5500
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ป.2
ป.3

ป.4

ป.5

รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61346

13.00-14.30

BKN61347

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

Basic Eng With Bob

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

08.00-12.00

Mini Smart ป.3 เทอม 1 แบบที่ 2

ครูจินนี่และทีมงาน

9500

BKN61346

13.00-14.30

Basic Eng With Bob

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61348

15.10-17.10

คณิต ป.3 เทอม 2

ครูบิว

5000

BKN61349

08.00-10.00

คณิต ป.4 เทอม 2

ครูบิว

5000

BKN61350

10.10-12.10

อังกฤษ ป.4 เทอม 1

ครูจูน

5000

BKN61351

10.10-12.10

เพาะกลาภาษาไทย 1

ครูนิกม

5000

BKN61352

13.00-15.00

วิทย ป.4 เทอม 1

ครูฉลุย

5000

BKN61346

13.00-14.30

Basic Eng With Bob

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61353

13.00-15.00

เพาะกลาภาษาไทย 2

ครูนิกม

5000

BKN61354

15.10-17.10

คณิต ป.4 เทอม 1

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61355

15.10-17.10

Fun Math ป.4 เทอม 2

ครูโยชิ

5000

BKN61356

08.00-10.00

Fun Math ป.5 เทอม 1

ครูโยชิ

5000

BKN61357

08.00-10.00

คณิตพื้นฐาน 1

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61358

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 2

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61359

10.10-12.10

วิทย ป.5 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61351

10.10-12.10

เพาะกลาภาษาไทย 1

ครูนิกม

5000

BKN61360

13.00-15.00

คณิตพื้นฐาน 3

ครูปอม

5000

BKN61361

13.00-15.00

วิทย ป.5 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61362

13.00-15.00

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

ครูเนิรส

5000

BKN61353

13.00-15.00

เพาะกลาภาษาไทย 2

ครูนิกม

5000

BKN61363

15.10-17.10

วิทย ป.5 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61364

15.10-17.10

วิทย ป.5 เทอม 2

ครูฉลุย

5000

BKN61365

15.10-17.10

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

ครูจูน

5000
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ป.6

รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61366

08.00-10.00

BKN61367

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

คณิตเกงเลข 1

ครูปอม

5000

08.00-10.00

วิทย ป.6 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61368

08.00-10.00

วิทย ป.6 เทอม 2

ดร.ตอง

5000

BKN61369

08.00-10.00

อังกฤษ ป.6 เทอม 2

ครูจูน

5000

BKN61370

10.10-12.10

Fun Math ป.6 เทอม 1

ครูโยชิ

5000

BKN61371

10.10-12.10

คณิตเกงเลข 1

ครูบิว

5000

BKN61372

10.10-12.10

คณิตเกงเลข 2

ครูปอม

5000

BKN61373

10.10-12.10

วิทย ป.6 เทอม 2

ครูนก

5000

BKN61374

13.00-15.00

คณิตเกงเลข 2

ครูบิว

5000

BKN61375

13.00-15.00

คณิตเกงเลข 3

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61376

13.00-15.00

Fun Math ป.6 เทอม 2

ครูโยชิ

5000

BKN61377

13.00-15.00

วิทย ป.6 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61378

13.00-15.00

อังกฤษ ป.6 เทอม 2

ครูจูน

5000

BKN61379

15.10-17.10

อังกฤษ ป.6 เทอม 1

ครูเนิรส

5000

คอรสฝกโจทยวิทยาศาสตรเพื่อการแขงขันสอบ สสวท. - สอบเขา ม.1
รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61380

08.00-10.00

BKN61381

15.10-17.10

คอรสเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

ฝกโจทยวิทย Series 2

ครูฉลุย

5500

วิทย ป.6 สอบเขา ม.1 Level 1

ดร.ตอง

5500
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ป.2
ป.3

ป.4

ป.5

รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61382

13.00-14.30

BKN61383

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

Basic Eng With Christ

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

08.00-12.00

Mini Smart ป.3 เทอม 1 แบบที่ 1

ครูจินนี่และทีมงาน

9500

BKN61382

13.00-14.30

Basic Eng With Christ

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61384

08.00-10.00

เพาะกลาภาษาไทย 2

ครูนิกม

5000

BKN61385

10.10-12.10

คณิต ป.4 เทอม 2

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61386

10.10-12.10

เพาะกลาภาษาไทย 3

ครูนิกม

5000

BKN61387

13.00-15.00

วิทย ป.4 เทอม 2

ครูฉลุย

5000

BKN61382

13.00-14.30

Basic Eng With Christ

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61388

08.00-10.00

คณิตพื้นฐาน 3

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61389

08.00-10.00

วิทย ป.5 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61390

08.00-10.00

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

ครูจูน

5000

BKN61384

08.00-10.00

เพาะกลาภาษาไทย 2

ครูนิกม

5000

BKN61391

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 1

ครูปอม

5000

BKN61392

10.10-12.10

วิทย ป.5 เทอม 1

ครูฉลุย

5000

BKN61386

10.10-12.10

เพาะกลาภาษาไทย 3

ครูนิกม

5000

BKN61393

13.00-15.00

คณิตพื้นฐาน 2

ครูปอม

5000

BKN61394

13.00-15.00

คณิตพื้นฐาน 3

ครูบิว

5000

BKN61395

13.00-15.00

วิทย ป.5 เทอม 2

ดร.ตอง

5000

BKN61396

15.10-17.10

Fun Math ป.5 เทอม 1

ครูโยชิ

5000

BKN61397

15.10-17.10

วิทย ป.5 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61398

15.10-17.10

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

ครูจูน

5000
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ป.6

รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61399

08.00-10.00

BKN61400

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

Fun Math ป.6 เทอม 1

ครูโยชิ

5000

08.00-10.00

คณิตเกงเลข 1

ครูบิว

5000

BKN61401

08.00-10.00

คณิตเกงเลข 3

ครูปอม

5000

BKN61402

10.10-12.10

คณิตเกงเลข 2

ครูบิว

5000

BKN61403

10.10-12.10

วิทย ป.6 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61404

10.10-12.10

วิทย ป.6 เทอม 2

ครูนก

5000

BKN61405

13.00-15.00

วิทย ป.6 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61406

13.00-15.00

อังกฤษ ป.6 เทอม 2

ครูจูน

5000

BKN61407

15.10-17.10

คณิตเกงเลข 3

ครูบิว

5000

BKN61408

15.10-17.10

วิทย ป.6 เทอม 1

ครูฉลุย

5000

คอรสฝกโจทยสำหรับนักเรียน ป.6 เตรียมความพรอมสอบเขา ม.1
และนักเรียนป.4-ป.5 ที่ตองการฝกโจทยพัฒนาความรูเพื่อเตรียมตัวลงสนามสอบแขงขันที่สำคัญ
รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61409

08.00-10.00

BKN61410

คอรสเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

วิทย ป.6 สอบเขา ม.1 Level 1

ดร.ตอง

5500

08.00-10.00

ฝกโจทยวิทย Series 3

ครูฉลุย

5500

BKN61411

10.10-12.10

อังกฤษ ป.6 Level 1

ครูจูน

5500

BKN61412

10.10-12.10

Speed Math 1 จำนวนและพีชคณิต

ครูโยชิ

5500

BKN61413

13.00-15.00

Speed Math 2 เรขาคณิต-สถิติ
และความนาจะเปน

ครูโยชิ

5500

BKN61414

13.00-15.00

ภาษาไทย ป.6 Level 1

ครูนิกม

5500

BKN61415

13.00-15.00

สรุปโจทยเลขคณิต+พีชคณิต

ครูเจี๊ยบ

5500

BKN61416

15.10-17.10

สรุปโจทยเรขาคณิต

ครูเจี๊ยบ

5500
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ป.4

ป.5

ป.6

รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61417

08.00-10.00

BKN61418

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

คณิต ป.4 เทอม 1

ครูบิว

5000

10.10-12.10

อังกฤษ ป.4 เทอม 1

ครูจูน

5000

BKN61419

13.00-15.00

วิทย ป.4 เทอม 1

ครูฉลุย

5000

BKN61420

15.10-17.10

คณิต ป.4 เทอม 2

ครูบิว

5000

BKN61421

08.00-10.00

Fun Math ป.5 เทอม 1

ครูโยชิ

5000

BKN61422

08.00-10.00

คณิตพื้นฐาน 1

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61423

08.00-10.00

วิทย ป.5 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61424

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 1

ครูบิว

5000

BKN61425

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 2

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61426

10.10-12.10

วิทย ป.5 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61427

13.00-15.00

คณิตพื้นฐาน 2

ครูบิว

5000

BKN61428

13.00-15.00

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

ครูจูน

5000

BKN61429

15.10-17.10

วิทย ป.5 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61430

15.10-17.10

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

ครูจูน

5000

BKN61431

08.00-10.00

คณิตเกงเลข 1

ครูปอม

5000

BKN61432

08.00-10.00

วิทย ป.6 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61433

08.00-10.00

อังกฤษ ป.6 เทอม 1

ครูจนู

5000

BKN61434

10.10-12.10

Fun Math ป.6 เทอม 1

ครูโยชิ

5000

BKN61435

10.10-12.10

คณิตเกงเลข 2

ครูปอม

5000

BKN61436

10.10-12.10

วิทย ป.6 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61437

13.00-15.00

คณิตเกงเลข 1

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61438

13.00-15.00

คณิตเกงเลข 3

ครูปอม

5000

BKN61439

13.00-15.00

วิทย ป.6 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61440

15.10-17.10

คณิตเกงเลข 2

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61441

15.10-17.10

วิทย ป.6 เทอม 2

ครูฉลุย

5000
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ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

รหัสคอรส

เวลาเรียน

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN61448

13.00-15.00

คณิต ป.2 เทอม 1

ครูบิว

5000

BKN61449

13.00-14.30

Basic Eng With Joseph

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61450

08.00-12.00

Mini Smart ป.3 เทอม 1 แบบที่ 2

ครูจินนี่และทีมงาน

9500

BKN61449

13.00-14.30

Basic Eng With Joseph

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61451

15.10-17.10

คณิต ป.3 เทอม 1

ครูบิว

5000

BKN61452

08.00-10.00

อังกฤษ ป.4 เทอม 1

ครูจูน

5000

BKN61453

10.10-12.10

วิทย ป.4 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61454

13.00-15.00

คณิต ป.4 เทอม 1

ครูปอม

5000

BKN61449

13.00-14.30

Basic Eng With Joseph

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61455

08.00-10.00

Fun Math ป.5 เทอม 1

ครูโยชิ

5000

BKN61456

08.00-10.00

คณิตพื้นฐาน 1

ครูปอม

5000

BKN61457

08.00-10.00

วิทย ป.5 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61458

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 2

ครูปอม

5000

BKN61459

10.10-12.10

วิทย ป.5 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61460

10.10-12.10

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

ครูจูน

5000

BKN61461

13.00-15.00

วิทย ป.5 เทอม 1

ครูนก

5000

BKN61462

13.00-15.00

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

ครูจูน

5000

BKN61463

15.10-17.10

วิทย ป.5 เทอม 1

ครูฉลุย

5000

BKN61464

08.00-10.00

วิทย ป.6 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61465

10.10-12.10

Fun Math ป.6 เทอม 1

ครูโยชิ

5000

BKN61466

13.00-15.00

คณิตเกงเลข 1

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61467

13.00-15.00

วิทย ป.6 เทอม 1

ดร.ตอง

5000

BKN61468

15.10-17.10

คณิตเกงเลข 2

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61469

15.10-17.10

อังกฤษ ป.6 เทอม 1

ครูจูน

5000
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เรียนวันเสาร เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
รหัสคอรส
BKN61442
BKN61443
BKN61444
BKN61445
BKN61446
BKN61447

เวลาเรียน
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
15.10-17.10
15.10-17.10
15.10-17.10

คอรสเรียน
Speed Math 3 ฝกโจทยคณิตคิดเร็ว
Reading 1
ภาษาไทย ป.6 Level 1
อังกฤษ ป.6 Level 1
ภาษาไทย ป.6 Level 2
อัจฉริยะสังคม A

ผูสอน
ครูโยชิ
ครูมอย
ครูนิกม
ครูมอย
ครูนิกม
ครูมิลค

คาลงทะเบียน
5500
5500
5500
5500
5500
5500

ผูสอน

คาลงทะเบียน

ครูเจี๊ยบ
ครูฉลุย
ครูมอย
ครูเจี๊ยบ
ครูฉลุย
ครูมอย
ครูโยชิ
ครูนิกม
ครูโยชิ
ดร.ตอง
ครูนิกม

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

เรียนวันอาทิตย เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62
รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61470
BKN61471
BKN61472
BKN61473
BKN61474
BKN61475
BKN61476
BKN61477
BKN61478
BKN61479
BKN61480

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

คอรสเรียน
ตะลุยโจทยเลขคณิต-พีชคณิต
ฝกโจทยวิทย Series 1
Reading 1
ตะลุยโจทยเรขาคณิต
ฝกโจทยวิทย Series 2
อังกฤษ ป.6 Level 1
Speed Math 1 จำนวนและพีชคณิต
ภาษาไทย ป.6 Level 1
Speed Math 2 เรขาคณิ
29 ต-สถิตแิ ละความนาจะเปน
วิทย ป.6 สอบเขา Level 1
ภาษาไทย ป.6 Level 2

สรุปโจทยสังคม-ภาษาไทยเพื่อเตรีมความพรอมสอบเขา ม.1 ร.ร.สาธิตฯ ปทุมวัน
เรียนวันอาทิตย เริ่ม 2 มิ.ย. - 11 ส.ค. 62 (12 ครั้ง)
รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61481

13.00-15.00

BKN61482

15.10-17.10

คอรสเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

สรุปเขมขน สังคม ป.6 Intensive

อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

6000

สรุปเขมขน ไทย ป.6 Intensive

อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

6000
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ปดเทอมตุลาคม เรียนวันจันทร-วันศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
ป.2
ป.3

ป.4

ป.5

รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61483

13.00-14.30

BKN61484

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

Basic Eng With Lily

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

08.00-12.00

Mini Smart ป.3 เทอม 2 แบบที่ 1

ครูจินนี่และทีมงาน

9500

BKN61483

13.00-14.30

Basic Eng With Lily

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61485

08.00-10.00

คณิต ป.4 เทอม 2

ครูปอม

5000

BKN61486

08.00-10.00

เพาะกลาภาษาไทย 2

ครูนิกม

5000

BKN61487

10.10-12.10

อังกฤษ ป.4 เทอม 2

ครูเนิรส

5000

BKN61488

10.10-12.10

เพาะกลาภาษาไทย 3

ครูนิกม

5000

BKN61489

13.00-15.00

วิทย ป.4 เทอม 2

ครูฉลุย

5000

BKN61483

13.00-14.30

Basic Eng With Lily

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61490

08.00-10.00

คณิตพื้นฐาน 3

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61491

08.00-10.00

วิทย ป.5 เทอม 2

ดร.ตอง

5000

BKN61492

08.00-10.00

อังกฤษ ป.5 เทอม 2

ครูเนิรส

5000

BKN61486

08.00-10.00

เพาะกลาภาษาไทย 2

ครูนิกม

5000

BKN61493

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 1

ครูบิว

5000

BKN61494

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 3

ครูปอม

5000

BKN61495

10.10-12.10

Fun Math ป.5 เทอม 2

ครูโยชิ

5000

BKN61496

10.10-12.10

วิทย ป.5 เทอม 2

ครูนก

5000

BKN61488

10.10-12.10

เพาะกลาภาษาไทย 3

ครูนิกม

5000

BKN61497

13.00-15.00

คณิตพื้นฐาน 2

ครูบิว

5000

BKN61498

13.00-15.00

วิทย ป.5 เทอม 2

ครูนก

5000

BKN61499

13.00-15.00

อังกฤษ ป.5 เทอม 2

ครูเนิรส

5000

BKN61500

15.10-17.10

คณิตพื้นฐาน 3

ครูบิว

5000
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ปดเทอมตุลาคม เรียนวันจันทร-วันศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62

ป.6

รหัสคอรส

เวลาเรียน

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN61501

08.00-10.00

Fun Math ป.6 เทอม 2

ครูโยชิ

5000

BKN61502

08.00-10.00

คณิตเกงเลข 3

ครูบิว

5000

BKN61503

08.00-10.00

วิทย ป.6 เทอม 2

ครูนก

5000

BKN61504

08.00-10.00

อังกฤษ ป.6 เทอม 2

ครูจูน

5000

BKN61505

10.10-12.10

คณิตเกงเลข 3

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61506

10.10-12.10

วิทย ป.6 เทอม 2

ดร.ตอง

5000

BKN61507

13.00-15.00

คณิตเกงเลข 3

ครูปอม

5000

BKN61508

13.00-15.00

วิทย ป.6 เทอม 2

ดร.ตอง

5000

BKN61509

13.00-15.00

อังกฤษ ป.6 เทอม 2

ครูจูน

5000

คอรสฝกโจทยสำหรับนักเรียน ป.6 เตรียมความพรอมสอบเขา ม.1
และนักเรียน ป.4-ป.5 ที่ตองการฝกโจทยพัฒนาความรูเพื่อเตรียมตัวลงสนามสอบแขงขันที่สำคัญ
รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61510

10.10-12.10

BKN61511

คอรสเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

ฝกโจทยวิทย Series 2

ครูฉลุย

5500

10.10-12.10

อังกฤษ ป.6 Level 2

ครูจูน

5500

BKN61512

13.00-15.00

กาวเกงคณิต Adv.1

ครูเจี๊ยบ

5500

BKN61513

13.00-15.00

Speed Math 2 เรขาคณิต-สถิติและความนาจะเปน

ครูโยชิ

5500

BKN61514

13.00-15.00

ภาษาไทย ป.6 Level 2

ครูนิกม

5500

BKN61515

15.10-17.10

Speed Math 1 จำนวนและพีชคณิต

ครูโยชิ

5500

BKN61516

15.10-17.10

กาวเกงคณิต Adv.2

ครูเจี๊ยบ

5500

BKN61517

15.10-17.10

วิทย ป.6 สอบเขา Level 2

ดร.ตอง

5500

BKN61518

15.10-17.10

ฝกโจทยวิทย Series 3

ครูฉลุย

5500

BKN61519

15.10-17.10

ตะลุยไทย ป.6 สอบเขา Gifted + สาธิตฯ

ครูนิกม

5500

BKN61520

15.10-17.10

อัจฉริยะสังคม B

ครูมิลค

5500
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เปดเทอม 2 เรียนวันเสาร เริ่ม 2 พ.ย. 62

ป.5

ป.6

รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61521
BKN61522
BKN61523
BKN61524
BKN61525
BKN61526
BKN61527
BKN61528
BKN61529
BKN61530
BKN61531
BKN61532
BKN61533
BKN61534
BKN61535
BKN61536
BKN61537
BKN61538
BKN61539

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

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

คณิตพื้นฐาน 3
วิทย ป.5 เทอม 2
อังกฤษ ป.5 เทอม 2
คณิตพื้นฐาน 3
อังกฤษ ป.5 เทอม 2
คณิตพื้นฐาน 1
คณิตพื้นฐาน 3
วิทย ป.5 เทอม 2
คณิตเกงเลข 1
คณิตเกงเลข 3
วิทย ป.6 เทอม 2
คณิตเกงเลข 2
คณิตเกงเลข 3
Fun Math ป.6 เทอม 2
วิทย ป.6 เทอม 2
วิทย ป.6 เทอม 2
อังกฤษ ป.6 เทอม 2
คณิตเกงเลข 3
อังกฤษ ป.6 เทอม 2

ครูเจี๊ยบ
ครูนก
ครูจูน
ครูปอม
ครูจูน
ครูปอม
ครูบิว
ดร.ตอง
ครูบิว
ครูปอม
ดร.ตอง
ครูบิว
ครูเจี๊ยบ
ครูโยชิ
ครูนก
ดร.ตอง
ครูจูน
ครูบิว
ครูจูน

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

คอรสฝกโจทยสำหรับนักเรียน ป.6 เตรียมความพรอมสอบเขา ม.1
และนักเรียน ป.4-ป.5 ที่ตองการฝกโจทยพัฒนาความรูเพื่อเตรียมตัวลงสนามสอบแขงขันที่สำคัญ
รหัสคอรส
BKN61540
BKN61541
BKN61542
BKN61543
BKN61544
BKN61545
BKN61546
BKN61547
BKN61548
BKN61549
BKN61550

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

คอรสเรียน
ตะลุยคณิต ป.6 สอบเขา EP
ตะลุยวิทย ป.6 สอบเขา EP
Speed Math 3 ฝกโจทยคณิตคิดเร็ว
กาวเกงคณิต Adv.1
ฝกโจทยวิทย Series 1
Reading 2
ตะลุยไทย ป.6 สอบเขา Gifted
กาวเกงคณิต Adv.2
ฝกโจทยวิทย Series 2
อังกฤษ ป.6 Level 2
ตะลุยโจทยสังคมพิชิตสอบเข
29 า ม.1
41

ผูสอน
ครูโยชิ
ดร.ตอง
ครูโยชิ
ครูเจี๊ยบ
ครูฉลุย
ครูมอย
ครูนิกม
ครูเจี๊ยบ
ครูฉลุย
ครูมอย
ครูมิลค

คาลงทะเบียน
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

เปดเทอม 2 เรียนวันอาทิตย เริ่ม 3 พ.ย. 62
ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

รหัสคอรส

เวลาเรียน

วิชา

ผูสอน

คาลงทะเบียน

BKN61551

13.00-15.00

คณิต ป.2 เทอม 2

ครูบิว

5000

BKN61552

13.00-14.30

Basic Eng With Palmy

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61553

08.00-12.00

Mini Smart ป.3 เทอม 2 แบบที่ 2

ครูจินนี่และทีมงาน

9500

BKN61552

13.00-14.30

Basic Eng With Palmy

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61554

15.10-17.10

คณิต ป.3 เทอม 2

ครูบิว

5000

BKN61555

08.00-10.00

อังกฤษ ป.4 เทอม 2

ครูจูน

5000

BKN61556

10.10-12.10

วิทย ป.4 เทอม 2

ครูนก

5000

BKN61557

13.00-15.00

คณิต ป.4 เทอม 2

ครูปอม

5000

BKN61552

13.00-14.30

Basic Eng With Palmy

ครูจินนี่และทีมงาน

4500

BKN61558

08.00-10.00

คณิตพื้นฐาน 1

ครูปอม

5000

BKN61559

08.00-10.00

คณิตพื้นฐาน 3

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61560

08.00-10.00

วิทย ป.5 เทอม 2

ดร.ตอง

5000

BKN61561

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 3

ครูปอม

5000

BKN61562

10.10-12.10

วิทย ป.5 เทอม 2

ครูฉลุย

5000

BKN61563

10.10-12.10

อังกฤษ ป.5 เทอม 2

ครูจูน

5500

BKN61564

13.00-15.00

วิทย ป.5 เทอม 2

ครูนก

5000

BKN61565

08.00-10.00

วิทย ป.6 เทอม 2

ครูนก

5000

BKN61566

10.10-12.10

คณิตเกงเลข 3

ครูเจี๊ยบ

5000

BKN61567

10.10-12.10

วิทย ป.6 เทอม 2

ดร.ตอง

5000

BKN61568

13.00-15.00

วิทย ป.6 เทอม 2

ครูฉลุย

5000

BKN61569

13.00-15.00

อังกฤษ ป.6 เทอม 2

ครูจูน

5000

BKN61570

15.10-17.10

อังกฤษ ป.6 เทอม 2

ครูจูน

5000
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เปดเทอม 2 เรียนวันอาทิตย เริ่ม 3 พ.ย. 62
คอรสฝกโจทยสำหรับนักเรียน ป.6 เตรียมความพรอมสอบเขา ม.1
และนักเรียน ป.4-ป.5 ที่ตองการฝกโจทยพัฒนาความรูเพื่อเตรียมตัวลงสนามสอบแขงขันที่สำคัญ
รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61571

08.00-10.00

BKN61572

คอรสเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

Speed Math 1 จำนวนและพีชคณิต

ครูโยชิ

5500

08.00-10.00

ฝกโจทยวิทย Series 1

ครูฉลุย

5500

BKN61573

08.00-10.00

ตะลุยอังกฤษ ป.6 สอบเขา EP

ครูมอย

5500

BKN61574

10.10-12.10

ตะลุยคณิต ป.6 สอบเขา EP

ครูโยชิ

5500

BKN61575

10.10-12.10

ตะลุยอังกฤษ ป.6 สอบเขา Gifted

ครูมอย

5500

BKN61576

13.00-15.00

Speed Math 2 เรขาคณิต-สถิติและความนาจะเปน

ครูโยชิ

5500

BKN61577

13.00-15.00

ครูเจี๊ยบ

5500

BKN61578

13.00-15.00

ตะลุยโจทยคณิต Gifted 1
ตะลุยวิทย ป.6 สอบเขา29EP

ดร.ตอง

5500

BKN61579

13.00-15.00

ภาษาไทย ป.6 Level 2

ครูนิกม

5500

BKN61580

15.10-17.10

Speed Math 3 ฝกโจทยคณิตคิดเร็ว

ครูโยชิ

5500

BKN61581

15.10-17.10

ตะลุยโจทยคณิต Gifted 2

ครูเจี๊ยบ

5500

BKN61582

15.10-17.10

ตะลุยวิทย ป.6 สอบเขา Gifted

ดร.ตอง

5500

BKN61583

15.10-17.10

ฝกโจทยวิทย Series 2

ครูฉลุย

5500

BKN61584

15.10-17.10

ตะลุยไทย ป.6 สอบเขา Gifted + สาธิตฯ

ครูนิกม

5500

เปดเทอม 2 เรียนวันอาทิตย เริ่ม 3 พ.ย. 62 - 26 ม.ค. 63 (12 ครั้ง)
สรุปโจทยสังคม-ภาษาไทยเพื่อเตรียมความพรอมสอบเขา ม.1 ร.ร.สาธิตฯ ปทุมวัน
รหัสคอรส

เวลาเรียน

BKN61585

13.00-15.00

BKN61586

15.10-17.10

คอรสเรียน

ผูสอน

คาลงทะเบียน

ตะลุยโจทยเขมขนสังคม Intensive

อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

6000

ตะลุยโจทยเขมขนไทย Intensive

อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

6000

*ทุกคอรสเรียนเปนระบบสอนสด*
ขอความกรุณาทานผูปกครองทุกทาน กรุณาสมัครกอนวันเปดเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะจัดทำหนังสือตามจำนวนนักเรียนที่สมัคร
เนื่องจากทางโรงเรียนปรับปรุงหนังสือทุกป จึงไมสามารถทำเอกสารลวงหนาเปนจำนวนมากๆ ได
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พัฒนาความรูตามศักยภาพของผูเรยน
เนื่องจากในสนามสอบแขงขันตางๆ ไมวาจะเปนแขงขันทางวิชาการ หรือแขงขัน
สอบเขา ม.1 และ ม.4 ในปจจุบันมีอัตราการแขงขันที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนมีบริการ
วางแผนการเรียนและแนะนำแนวทาง ในการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนใหเปน
รายบุคคล สำหรับทานผูปกครองที่สนใจสามารถติดตอเพื่อทำความเขาใจและวางแผน
คอรสเรียนอยางเปนขั้นตอน ในวันและเวลาทำการของโรงเรียนบานคำนวณคะ

ศูนยรวมคุณภาพวิชาการความรู
ระดับประถมที่ยิ่งใหญที่สุด
คอรสเรยนสอนสด ป.2-ป.6
ปการศึกษา 2562

สอบถามและสมัครเรยนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณวทย ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์
สถานที่เรยน ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)
 เวลาทำการชวงเปดเทอม จันทร-ศุกร 11.00-19.30 น., เสาร-อาทิตย 07.30-17.30 น.
 เวลาทำการชวงปดเทอม ทุกวัน 07.30-17.30 น.

สถานีร
ถไฟฟา
สย

าม

โรงเรียนบานคำนวณ

BKN Call Center : 02-251-7241
FAX 02-255-3844
ตามติดขาวสาร พรอมดูภาพบรรยากาศการเรยนของนองๆ มินิคลาส
ไดที่แฟนเพจเฟสบุค

www.facebook.com/bkncenterminiclass
ดูรายละเอียดโบชัวรระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย เพิ่มเติมไดที่
และ

www.baancomnuan.com

www.bkn-center.com

สอนสดทุกรอบ ที่สยามสแควรที่เดียว

ดูแลใกลชิดและทั่วถึง พรอมมีประเมินผลการเรียน
รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562
วันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2561

บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียน สำหรับนักเรียนเกา

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เปนตนไป

บริการรับฝากชำระคาลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม
และนักเรียนเกา

