เรยนคณิตศาสตรแบบ “สอนสด”

พบกันไดที่ ร.ร.บานคำนวณ ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

Call Center : 02-251-7241, 088-919-6654

สยามสแควรซอย 8

คอรสคณิตฝกโจทย ม.ตน
และ คณิต ม.ปลาย
สอนสดโดย อ.สมชาย ศรวรางกูล

โปรโมชั่นพิเศษ

คอรสถูก  ดี  มีคุณภาพ
สรางพื้นฐานความรู พัฒนาสูความเขาใจ สรางความสำเร็จในอนาคต
สอบถามและสมัครเรียนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ โรงเรียนบานคำนวณ ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

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

คณิคณิตตศาสตร
ส
อนสด
ม.3 เตรียมสอบเขา ม.4



คณิตศาสตร ม.ปลาย

ถายทอดความรู โดย

อ.สมชาย ศรีวรางกูล

อ.สมชาย คุณครูหัวใจคณิตศาสตร สอนคณิตศาสตรที่เขาถึงไดงายและเขาใจงาย
ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนโครงการ Gifted ของ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาในอดีตและปจจุบัน
ถายทอดวิชาความรูดวยหัวใจแหงความมุงมั่นมุงหวังใหนักเรียนทุกคนไดประสบผลที่ดีในการเรียน
มีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เหตุและผลที่มาและที่ไปในการเรียนรูเพื่อใหเกิดผลสำเร็จ จากรุนสูรุน

เรยนแบบสอนสดทุกรอบ
พบกับโปรโมชั่นพิเศษ

คอรสถูก  ดี  มีคุณภาพ
โรงเรียนบานคำนวณ

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

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

รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562

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

หลักสูตรคณิตศาสตร ม.ตน ฝกโจทยเพื่อเตรยมสอบเขา ม.4

หลักสูตรคณิตศาตร ม.ปลาย

สรางความรูและความมั่นใจในการพิชิตสนามสอบเขา ม.4 โดยการเรียนรูในเนื้อหาอยางละเอียดพรอมฝกฝนการทำโจทย
เสริมความรูและเทคนิคพิเศษในการนำไปใชสำหรับการสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง

เรียนรู สรางพื้นฐานความเขาใจในวิชาคณิตศาสตร เนนการอธิบายรายละเอียดพรอมฝกการแกไขปญหาโจทยดวยเทคนิค
ที่เขาใจงาย บรรยากาศการเรียนการสอนเปนกันเอง ไมเขาใจเรื่องไหนนักเรียนสามารถถามคำถามไดทันที ทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียน ทำใหเกิดความมั่นใจและเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหดียิ่งขึ้น

เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง
 เลขคณิต
 สถิติ
 ตรีโกณมิติ
 ความนาจะเปน

เลขคณิต : มาตราวัด พื้นที่ผิวและปริมาตร, รอยละกำไรขาดทุน, ของผสม,
เกณฑสวนและแรงงาน, กระแสน้ำ, การแขงขันตอแตม, รถไฟ, ระบบจำนวนเต็ม
สถิติ : ระเบียบวิธีสถิติ การหาคากลางและการวัดการกระจาย
ตรีโกณมิติ : อัตราสวนตรีโกณมิติ, เอกลักษณตรีโกณมิติ, สมการตรีโกณมิติ, ระยะทางและสวนสูง
ความนาจะเปน : การนับ กฎการนับ ทฤษฎีความนาจะเปน

้กำลัง, สมการเสริด(สมการรากที่สอง),สมการเลขชี้กำลัง, สมการพหุนามดีกรี n,
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน เลขชี
สมการอยางยาก, การแปรผัน, ตัวประกอบและเอกลักษณ,อสมการ, แบบฝกหัดระคน

ตะลุยโจทยคณิต
พิชิตเตรียมฯ

สมัครคอรส เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง + ตะลุยพีชคณิต
ชำระคาลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท จากปกติ 10,000 บาท


BKN11050
BKN11051
BKN11052

คอรสเรียน

วันเรียน

ตะลุยคณิตพิชิตเตรียมฯ 1
อ.สมชาย + อ.พี่ยอด
ตะลุยคณิตพิชิตเตรียมฯ 2
อ.สมชาย
ตะลุยคณิตพิชิตเตรียมฯ 3
อ.สมชาย + อ.พี่ยอด

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

BKN11058
BKN11059
BKN11060

คอรสเรียน

วันเรียน

BKN11061

คณิต ม.5 เทอม 1

จันทร-ศุกร

BKN11062

คณิต ม.5 เทอม 2

วันเริ่มเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

1 - 21 มี.ค. 62

13.00-15.00

2000

จันทร-ศุกร

22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62

13.00-15.00

2000

ปดเทอม ต.ค.

จันทร-ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62

13.00-15.00

5500

BKN11063

คณิต ม.5 เทอม 1

จันทร-ศุกร

17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62

08.00-10.00

2000

เปดเทอม 2

วันอาทิตย เริ่ม 3 พ.ย. 62

13.00-15.00

5500

BKN11064

คณิต ม.4 เทอม 1

จันทร-ศุกร

17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62

10.10-12.10

2000

BKN11065

คณิต ม.6/1+6/2

จันทร-ศุกร

17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62

13.00-15.00

2000

BKN11066

คณิต ม.5 เทอม 1

วันเสาร

เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62

10.10-12.10

2000

BKN11067

คณิต ม.4 เทอม 1

วันเสาร

เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62

13.00-15.00

2000

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

จันทร-ศุกร
จันทร-ศุกร
วันเสาร
วันอาทิตย
วันอาทิตย

คอรสเรียน
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน
เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน

รหัสคอรส
5500

วันเรียน / วันเริ่มเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62
22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62
เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62
เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62

08.00-10.00
10.10-12.10
08.00-10.00
08.00-10.00
10.10-12.10

5000
5000
5000
5000
5000

เวลาเรียน
08.00-10.00
08.00-10.00
10.10-12.10

วันเรียน / วันเริ่มเรียน
วันเสาร
วันอาทิตย
วันอาทิตย

เริ่ม 2 พ.ย. 62
เริ่ม 3 พ.ย. 62
เริ่ม 3 พ.ย. 62

คอรสปดเทอม ต.ค. และ เปดเทอม 2
รหัสคอรส

คอรสเรียน

BKN11068

คณิต ม.5 เทอม 2

จันทร-ศุกร

1 - 21 ต.ค. 62

08.00-10.00

2000

คาลงทะเบียน

BKN11069

คณิต ม.4 เทอม 2

จันทร-ศุกร

1 - 21 ต.ค. 62

10.10-12.10

2000

5000
5000
5000

BKN11070

คณิต ม.5 เทอม 2

วันเสาร

เริ่ม 2 พ.ย. 62

10.10-12.10

2000

BKN11071

คณิต ม.4 เทอม 2

วันเสาร

เริ่ม 2 พ.ย. 62

13.00-15.00

2000

คอรสเปดเทอม 2
รหัสคอรส

โปรโมชั่นพิเศษ คอรสถูก  ดี  มีคุณภาพ

13.00-15.00

คอรสเรียน
เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน
เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง
เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน

คณิต ม.6 เทอม 2 สถิติ การวิเคราะหขอมูลเชิงฟงกชัน

วันอาทิตย เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62

คอรสปดเทอม มี.ค. -เม.ย. และ เปดเทอม 1

BKN11053
BKN11054
BKN11055
BKN11056
BKN11057

คณิต ม.6 เทอม 1 ความนาจะเปน จำนวนเชิงซอน ทฤษฎีกราฟ

เปดเทอม 1

ฝกโจทยคณิตศาสตร ม.ตน เพื่อการสอบแขงขัน และสอบเขา ม.4 สอนสดโดย อ.สมชาย
รหัสคอรส

คณิต ม.5 เทอม 1 ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันตรีโกณมิติ

คอรสปดเทอม มี.ค. - พ.ค. และ เปดเทอม 1

ตะลุยโจทยเขมขนพิชิตสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
รหัสคอรส

คณิต ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห ภาคตัดกรวย ความสัมพันธและฟงกชัน เมทริกซ
คณิต ม.5 เทอม 2 ลำดับและอนุกรม แคลคูลัส กำหนดการเชิงเสน

ตะลุยโจทยเขมขนแนวทางสำหรับการสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ทั้งแผนการเรียนวิทย-คณิต และ ภาษา-คณิต เสริมความเขมขนและความเขาใจในการฝกทำโจทย
สรางแนวคิดและเทคนิคในการแกไขโจทยปญหาฝกทำขอสอบและควบคุมเวลาใหเหมาะสม
สรางความรูและความมั่นใจกอนการลงสนามสอบจริง

โปรโมชั่นพิเศษ

คณิต ม.4 เทอม 1 เซต ตรรกศาสตร ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวนเบื้องตน

วันเรียน

วันเริ่มเรียน

หลักสูตรคณิตศาสตร ม.ตน ฝกโจทยเพื่อเตรยมสอบเขา ม.4

หลักสูตรคณิตศาตร ม.ปลาย

สรางความรูและความมั่นใจในการพิชิตสนามสอบเขา ม.4 โดยการเรียนรูในเนื้อหาอยางละเอียดพรอมฝกฝนการทำโจทย
เสริมความรูและเทคนิคพิเศษในการนำไปใชสำหรับการสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง

เรียนรู สรางพื้นฐานความเขาใจในวิชาคณิตศาสตร เนนการอธิบายรายละเอียดพรอมฝกการแกไขปญหาโจทยดวยเทคนิค
ที่เขาใจงาย บรรยากาศการเรียนการสอนเปนกันเอง ไมเขาใจเรื่องไหนนักเรียนสามารถถามคำถามไดทันที ทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียน ทำใหเกิดความมั่นใจและเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหดียิ่งขึ้น

เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง
 เลขคณิต
 สถิติ
 ตรีโกณมิติ
 ความนาจะเปน

เลขคณิต : มาตราวัด พื้นที่ผิวและปริมาตร, รอยละกำไรขาดทุน, ของผสม,
เกณฑสวนและแรงงาน, กระแสน้ำ, การแขงขันตอแตม, รถไฟ, ระบบจำนวนเต็ม
สถิติ : ระเบียบวิธีสถิติ การหาคากลางและการวัดการกระจาย
ตรีโกณมิติ : อัตราสวนตรีโกณมิติ, เอกลักษณตรีโกณมิติ, สมการตรีโกณมิติ, ระยะทางและสวนสูง
ความนาจะเปน : การนับ กฎการนับ ทฤษฎีความนาจะเปน

้กำลัง, สมการเสริด(สมการรากที่สอง),สมการเลขชี้กำลัง, สมการพหุนามดีกรี n,
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน เลขชี
สมการอยางยาก, การแปรผัน, ตัวประกอบและเอกลักษณ,อสมการ, แบบฝกหัดระคน

ตะลุยโจทยคณิต
พิชิตเตรียมฯ

สมัครคอรส เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง + ตะลุยพีชคณิต
ชำระคาลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท จากปกติ 10,000 บาท


BKN11050
BKN11051
BKN11052

คอรสเรียน

วันเรียน

ตะลุยคณิตพิชิตเตรียมฯ 1
อ.สมชาย + อ.พี่ยอด
ตะลุยคณิตพิชิตเตรียมฯ 2
อ.สมชาย
ตะลุยคณิตพิชิตเตรียมฯ 3
อ.สมชาย + อ.พี่ยอด

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

BKN11058
BKN11059
BKN11060

คอรสเรียน

วันเรียน

BKN11061

คณิต ม.5 เทอม 1

จันทร-ศุกร

BKN11062

คณิต ม.5 เทอม 2

วันเริ่มเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

1 - 21 มี.ค. 62

13.00-15.00

2000

จันทร-ศุกร

22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62

13.00-15.00

2000

ปดเทอม ต.ค.

จันทร-ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62

13.00-15.00

5500

BKN11063

คณิต ม.5 เทอม 1

จันทร-ศุกร

17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62

08.00-10.00

2000

เปดเทอม 2

วันอาทิตย เริ่ม 3 พ.ย. 62

13.00-15.00

5500

BKN11064

คณิต ม.4 เทอม 1

จันทร-ศุกร

17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62

10.10-12.10

2000

BKN11065

คณิต ม.6/1+6/2

จันทร-ศุกร

17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62

13.00-15.00

2000

BKN11066

คณิต ม.5 เทอม 1

วันเสาร

เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62

10.10-12.10

2000

BKN11067

คณิต ม.4 เทอม 1

วันเสาร

เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62

13.00-15.00

2000

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

จันทร-ศุกร
จันทร-ศุกร
วันเสาร
วันอาทิตย
วันอาทิตย

คอรสเรียน
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน
เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน

รหัสคอรส
5500

วันเรียน / วันเริ่มเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62
22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62
เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62
เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62

08.00-10.00
10.10-12.10
08.00-10.00
08.00-10.00
10.10-12.10

5000
5000
5000
5000
5000

เวลาเรียน
08.00-10.00
08.00-10.00
10.10-12.10

วันเรียน / วันเริ่มเรียน
วันเสาร
วันอาทิตย
วันอาทิตย

เริ่ม 2 พ.ย. 62
เริ่ม 3 พ.ย. 62
เริ่ม 3 พ.ย. 62

คอรสปดเทอม ต.ค. และ เปดเทอม 2
รหัสคอรส

คอรสเรียน

BKN11068

คณิต ม.5 เทอม 2

จันทร-ศุกร

1 - 21 ต.ค. 62

08.00-10.00

2000

คาลงทะเบียน

BKN11069

คณิต ม.4 เทอม 2

จันทร-ศุกร

1 - 21 ต.ค. 62

10.10-12.10

2000

5000
5000
5000

BKN11070

คณิต ม.5 เทอม 2

วันเสาร

เริ่ม 2 พ.ย. 62

10.10-12.10

2000

BKN11071

คณิต ม.4 เทอม 2

วันเสาร

เริ่ม 2 พ.ย. 62

13.00-15.00

2000

คอรสเปดเทอม 2
รหัสคอรส

โปรโมชั่นพิเศษ คอรสถูก  ดี  มีคุณภาพ

13.00-15.00

คอรสเรียน
เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน
เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง
เลขโจทยสำคัญ 4 เรื่อง
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน

คณิต ม.6 เทอม 2 สถิติ การวิเคราะหขอมูลเชิงฟงกชัน

วันอาทิตย เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62

คอรสปดเทอม มี.ค. -เม.ย. และ เปดเทอม 1

BKN11053
BKN11054
BKN11055
BKN11056
BKN11057

คณิต ม.6 เทอม 1 ความนาจะเปน จำนวนเชิงซอน ทฤษฎีกราฟ

เปดเทอม 1

ฝกโจทยคณิตศาสตร ม.ตน เพื่อการสอบแขงขัน และสอบเขา ม.4 สอนสดโดย อ.สมชาย
รหัสคอรส

คณิต ม.5 เทอม 1 ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันตรีโกณมิติ

คอรสปดเทอม มี.ค. - พ.ค. และ เปดเทอม 1

ตะลุยโจทยเขมขนพิชิตสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
รหัสคอรส

คณิต ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห ภาคตัดกรวย ความสัมพันธและฟงกชัน เมทริกซ
คณิต ม.5 เทอม 2 ลำดับและอนุกรม แคลคูลัส กำหนดการเชิงเสน

ตะลุยโจทยเขมขนแนวทางสำหรับการสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ทั้งแผนการเรียนวิทย-คณิต และ ภาษา-คณิต เสริมความเขมขนและความเขาใจในการฝกทำโจทย
สรางแนวคิดและเทคนิคในการแกไขโจทยปญหาฝกทำขอสอบและควบคุมเวลาใหเหมาะสม
สรางความรูและความมั่นใจกอนการลงสนามสอบจริง

โปรโมชั่นพิเศษ

คณิต ม.4 เทอม 1 เซต ตรรกศาสตร ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวนเบื้องตน

วันเรียน

วันเริ่มเรียน

เรยนคณิตศาสตรแบบ “สอนสด”

พบกันไดที่ ร.ร.บานคำนวณ ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

Call Center : 02-251-7241, 088-919-6654

สยามสแควรซอย 8

คอรสคณิตฝกโจทย ม.ตน
และ คณิต ม.ปลาย
สอนสดโดย อ.สมชาย ศรวรางกูล

โปรโมชั่นพิเศษ

คอรสถูก  ดี  มีคุณภาพ
สรางพื้นฐานความรู พัฒนาสูความเขาใจ สรางความสำเร็จในอนาคต
สอบถามและสมัครเรียนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ โรงเรียนบานคำนวณ ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

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

คณิคณิตตศาสตร
ส
อนสด
ม.3 เตรียมสอบเขา ม.4



คณิตศาสตร ม.ปลาย

ถายทอดความรู โดย

อ.สมชาย ศรีวรางกูล

อ.สมชาย คุณครูหัวใจคณิตศาสตร สอนคณิตศาสตรที่เขาถึงไดงายและเขาใจงาย
ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนโครงการ Gifted ของ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาในอดีตและปจจุบัน
ถายทอดวิชาความรูดวยหัวใจแหงความมุงมั่นมุงหวังใหนักเรียนทุกคนไดประสบผลที่ดีในการเรียน
มีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เหตุและผลที่มาและที่ไปในการเรียนรูเพื่อใหเกิดผลสำเร็จ จากรุนสูรุน

เรยนแบบสอนสดทุกรอบ
พบกับโปรโมชั่นพิเศษ

คอรสถูก  ดี  มีคุณภาพ
โรงเรียนบานคำนวณ

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

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

รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562

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

