สรุปเนื้อหาและวิเคราะหโจทย
เพื่อเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4

ชีวะ – เคมี
สังคม – ภาษาไทย
สอนสด ทุกรอบ โดยทีมอาจารยผูทรงคุณวุฒิ

รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562

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

หลักสูตรเคมี ม.ตน เพื่อเตรยมพรอมสอบเขา ม.4
สอนสดโดย อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

สรุปเนื้อหาเคมี ม.ตน

วิเคราะหโจทยเคมีสอบเขา ม.4

ทบทวนเนื้อหาสาระที่สำคัญ เพื่อกระชับความเขาใจ
ตามลำดับครบทุกสาระการเรียนรูที่สำคัญ
เก็บเกี่ยวรายละเอียดใหมีความมั่นใจยิ่งขึ้น
พรอมฝกทำแบบฝกหัด เพื่อสรางความชำนาญ
ในการเรียนรู
1. อนุภาคที่เปนองคประกอบของสาร
2. การจัดจำพวกสาร
3. สารละลาย
4. สารละลายกรด เบส
5. สารในชีวิตประจำวัน
6. การแยกสาร
7. การเปลี่ยนแปลงของสารกับพลังงาน

ฝกทำโจทยตั้งแตขั้นพื้นฐาน ไลระดับความรูไปสูเรื่องที่ยากขึ้น
เจาะลึกแนวโจทยแขงขัน และสอบเขา ม.4 สรางมุมมอง
และแนวคิด ฝกการวิเคราะหและสังเคราะห สรางศักยภาพ
และความแข็งแกรงในวิชาเคมีใหแมนยำยิ่งขึ้น
กอนการลงสนามสอบจริง
1. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่อง อนุภาคที่เปนองคประกอบของสาร
2. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่อง การจัดจำพวกสาร
3. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่อง สารละลาย
4. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่อง สารละลายกรด เบส
5. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่อง สารในชีวิตประจำวัน
6. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่อง การแยกสาร
7. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารกับพลังงาน

หลักสูตรชวะ ม.ตน เพื่อเตรยมพรอมสอบเขา ม.4
สอนสดโดย อ.ปรารถนาและทีมงาน

สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ตน

วิเคราะหโจทยชีวะสอบเขา ม.4

ทบทวนเนื้อหาสาระที่สำคัญเพื่อกระชับความเขาใจ
ตามลำดับครบทุกสาระการเรียนรูที่สำคัญ เก็บเกี่ยว
รายละเอียดใหมีความมั่นใจยิ่งขึ้น พรอมฝกทำ
แบบฝกหัดเพื่อสรางความชำนาญในการเรียนรู
สำหรับการเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4
1. โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก
2. การลำเลียงสารของพืช
3. การคายน้ำของพืช
4. การสังเคราะหดวยแสง
5. การสืบพันธุของพืชดอก
6. การตอบสนองของพืช
7. ระบบตางๆ ของรางกาย
8. พันธุกรรม
9. พฤติกรรม

ฝกทำโจทยตั้งแตขั้นพื้นฐาน ไลระดับความรูไปสูเรื่องที่ยากขึ้น
ตามลำดับครบทุกสาระการเรียนรูที่สำคัญ เจาะลึกแนวโจทยแขงขัน
และสอบเขา ม.4 สรางมุมมองและแนวคิด ฝกการวิเคราะห
และสังเคราะห สรางศักยภาพและความแข็งแกรงในวิชาชีวะ
ใหแมนยำยิ่งขึ้น กอนการลงสนามสอบจริง
1. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่องชีวิตและสิ่งแวดลอม
2. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่องหนวยของสิ่งมีชีวิต
และการดำรงชีวิตของพืช
3. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่องอาหารและการดำรงชีวิต
4. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่องระบบในรางกายมนุษยและสัตว
5. แบบทดสอบกลุมเนื้อหาเรื่องการสืบพันธุ และการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม

หลักสูตรสังคมศึกษา เพื่อเตรยมสอบเขา ม.4
สอนสดโดย อ.วระชัยและทีมงาน

สรุปเนื้อหาสังคม ม.ตน

ตะลุยโจทยสังคมเขาเตรียมฯ

เรียนชวงเปดเทอม 1 (มิ.ย.-ก.ย.)




เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการทบทวนความรู
ปูพื้นฐานเนื้อหาที่สำคัญสำหรับใชในการสอบ
เสริมความรูใหมที่เปนขาวสารสำคัญ

เรียนชวงเปดเทอม 2 (พ.ย. – ก.พ)
เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลานอยอานหนังสือเองอาจไมทัน
 เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการทบทวนความรู
 สอนแบบฝกชำนาญตามแนวขอสอบมากกวา 500 ขอ


หลักสูตรตะลุยโจทยภาษาไทย เพื่อเตรยมสอบเขา ม.4
สอนสดโดย อ.สนธยาและทีมงาน

สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ตน

ตะลุยโจทยภาษาไทยเขาเตรียมฯ

สรุป ทบทวน เนื้อหาสาระที่สำคัญทุกจุดประสงค
การเรียนรูของระดับชั้น ม.ตน ทั้งหลักภาษาไทย
และวรรณคดีวิจักษณ-วิวิธภาษา

ศึกษาเนื้อหาหลักภาษา การใชภาษา และวรรณคดีไทยในระดับชั้น ม.ตน
โดยอาศัยการทำแบบฝกหัดระคน จำนวน 10 ชุด การตั้งคำถามในหองเรียน
และการอธิบายมโนทัศนทางภาษาบางขอ โดยเนนใหนักเรียนสามารถเขาใจ
มโนทัศน จากกระบวนการคิดของนักเรียน มากกวามุงเนนคำอธิบาย
กฏเกณฑทางภาษาของผูสอน

เรียนชวงเปดเทอม 1 (มิ.ย.-ก.ย.)

เรียนชวงเปดเทอม 2 (พ.ย. – ก.พ)

หลักภาษา – วรรณคดี ม.ตน

สอนสดโดย อ.นิกม

เสริมความรูดวยความเขาใจเพื่อการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับ ม.ตน และเตรียมความพรอมสอบ O-Net และสอบเขา ม.4

วรรณคดีทัศนา หลักสูตรรวมวรรณคดี ม.ตน และทักษะการอาน คิด วิเคราะห
ผูเรียนจะไดทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทั้งหมด โดยเริ่มจากทฤษฏีการอานวรรณคดีตางๆ
ศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย การเลนเสียง เลนคำ การใชภาพพจน รวมถึงแนวขอสอบ
จากนั้นจะเริ่มศึกษาวรรณคดีเปนรายเรื่อง โดยจะเริ่มในระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 และเสริมดวยทักษะการอาน คิด วิเคราะห งานเขียน
ทั้งประเภทรอยแกวและรอยกรอง นอกจากนี้ผูสอนยังเพิ่มเติมแนวขอสอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.4 และแนวขอสอบโอเน็ต
วิชาภาษาไทย ในระดับชั้น ม.3 ใหผูเรียนอีกดวย
คอรสนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนสอบแขงขัน และนักเรียนชั้น ม.3 ที่ประสงคจะทำคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทย หรือนักเรียนชั้น ม.1
หรือ ม.2 ที่ประสงคจะเรียนรูเนื้อหาวรรณคดีลวงหนาเพื่อที่วางแผนทำคะแนนวิชาภาษาไทยไดในระดับดีเยี่ยม
วิธีการสอนผูสอนใชวิธีการวางความคิดรวบยอด (Concept) ที่ถูกตองและทันสมัย เกี่ยวกับทฤษฏีการอานวรรณคดีตางๆ ศิลปะการประพันธ
ในวรรณคดีไทย การเลนเสียง เลนคำ การใชภาพพจน ใหผูเรียนเขาใจในเรื่องตางๆ จากนั้นจะเริ่มปูพื้นฐาน โดยใหฝกโจทยในระดับงายไปสูระดับ
กลาง และระดับยากตามลำดับ
สวนวิธีการสอนวรรณคดีจะใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ประเภทตางๆ มาประกอบการเรียนวรรณคดีแตละเรื่อง เพื่อที่จะเขาใจ
และเห็นภาพรวมวรรณคดี จุดเดนของวรรณคดีแตละเรื่องอยางชัดเจน ตลอดจนฝกฝนโจทยในแงมุมตางๆ เพื่อผูเรียนจะสามารถนำความรู
ไปสอบแขงขัน หรือใชทำคะแนนในวิชาภาษาไทยไดดีขึ้น รวมทั้งฝกฝนทักษะอาน คิดวิเคราะหงานเขียนประเภทรอยแกวและรอยกรอง
เพื่อใหผูเรียนมีความเฉียบคมดานการวิเคราะหงานเขียนขั้นสูงตอไป

หลักภาษาพาเพลิน หลักสูตรรวมหลักภาษาไทย ม.ตน
ผูสอนไดรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนตนทั้งหมด โดยยึดตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการเปนสำคัญ
และไดคัดเลือกขอสอบแนว (O-Net) ตลอดจน ขอสอบแนวสอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียนระดับประเทศใหผูเรียนไดฝกฝน
คอรสนี้ยังมีประโยชนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 หรือ ม.2 ที่ประสงคจะเรียนรูเนื้อหาดานหลักภาษาไทยลวงหนา เพื่อที่วางแผนทำคะแนน
วิชาภาษาไทยไดในระดับดีเยี่ยมอีกดวย และยังมีประโยชนตอนักเรียนชั้น ม.3 ที่วางแผนไปศึกษาตอในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ดานเนื้อหา ผูสอนจะเริ่มสอนตั้งแตการสังเกตลักษณะของคำไทยแท คำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต คำที่มาจากภาษาเขมร คำภาษา
ชวา-มลายู และนำไปสูเรื่องการสรางคำโดยเริ่มตั้งแตคำมูล คำประสม คำสมาส คำสนธิ และเรื่องประโยคแบบตางๆ ตลอดจนการวิเคราะห
ลักษณะที่มาของคำ การจำแนกคำเจ็ดชนิด คำราชาศัพทและคำสุภาพ การวิเคราะหระดับภาษา การอานและเขียนสะกดคำ สำนวนโวหาร
และการใชเครื่องหมายในภาษาไทย การใชคำทับศัพท และศัพทบัญญัติลักษณะ ตลอดจนลักษณะบทรอยกรองประเภทตางๆ

รหัสคอรส

คอรสเรียน

วันเรียน

BKN4186 หลักภาษาพาเพลิน ปดเทอม มี.ค.-เม.ย.

เวลาเรียน

จันทร-ศุกร 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62 08.00-10.00

คาลงทะเบียน
4500

BKN4187 วรรณคดีทัศนา

ปดเทอม เม.ย. - พ.ค. จันทร-ศุกร 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62

15.10-17.10

4500

BKN4188 วรรณคดีทัศนา

เปดเทอม 2

15.10-17.10

4500

วันเสาร

เริ่ม 2 พ.ย. 62

ปดเทอมเดือนเมษายน - พฤษภาคม
รหัสคอรส

คอรสเรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

BKN2360 สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ตน

จันทร-ศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 13.00-15.00

5000

BKN2361 สรุปเนื้อหาสังคม ม.ตน

จันทร-ศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 15.10-17.10

5000

นอกเวลาราชการ – กรณีอาจารยติดราชการ จะทำการงดเรียน และจะมีการนัดเรียนชดเชยโดยจะแจงใหนักเรียนทราบ

เปดเทอม 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน
รหัสคอรส

คอรสเรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

BKN2362 สรุปเนื้อหาเคมี ม.ตน

วันอาทิตย

เริ่ม 2 มิ.ย. 62

08.00-10.00

5500

BKN2363 สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ตน

วันอาทิตย

เริ่ม 2 มิ.ย. 62

10.10-12.10

5000

BKN2364 สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ตน

วันอาทิตย

เริ่ม 2 มิ.ย. 62

13.00-15.00

5500

BKN2365 สรุปเนื้อหาสังคม ม.ตน

วันอาทิตย

เริ่ม 2 มิ.ย. 62

15.10-17.10

5000

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

เปดเทอม 2 เดือนพฤศจกายน
รหัสคอรส

คอรสเรียน

BKN2366 วิเคราะหโจทยเคมี สอบเขา ม.4

วันเรียน
วันอาทิตย

เริ่ม 3 พ.ย. 62

08.00-10.00

5500

BKN2367 ตะลุยโจทยภาษาไทย สอบเขา ม.4 วันอาทิตย

เริ่ม 3 พ.ย. 62

10.10-12.10

5000

BKN2368 วิเคราะหโจทยชีวะ สอบเขา ม.4

วันอาทิตย

เริ่ม 3 พ.ย. 62

13.00-15.00

5500

BKN2369 ตะลุยโจทยสังคม สอบเขา ม.4

วันอาทิตย

เริ่ม 3 พ.ย. 62

15.10-17.10

5000

นอกเวลาราชการ – กรณีอาจารยติดราชการ จะทำการงดเรียน และจะมีการนัดเรียนชดเชยโดยจะแจงใหนักเรียนทราบ

สอบถามและสมัครเรยนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณ ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์
สถานที่เรยน ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)

Call Center : 02-251-7241
 เวลาทำการชวงเปดเทอม จันทร-ศุกร

11.00-19.30 น.
เสาร-อาทิตย 07.30-17.30 น.
07.30-17.30 น.
 เวลาทำการชวงปดเทอม ทุกวัน

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

กด

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

