นำทีมความรูโดยติวเตอรผูชำนาญเฉพาะทางโดยตรง

คณิตศาสตร อ.พี่ยอด

(อ.ภูมิพงศ วัฒนะประกรณกุล)

ชีววิทยา อ.พี่เดช

(ดร.กิตติเดช เปรมอุดมกิจ)

รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562

เคมี อ.พี่โอหม
(ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ)

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

เรียนคณิตพิชิตความสำเร็จกับ

พี่ยอด (อ.ภูมิพงศ วัฒนะประกรณกุล)
ผูพิชิตความสำเร็จคณิตศาสตรทุกสนามสอบ

คนสวนใหญมักคิดวามาจาก
พรสวรรคที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด
หรือจากพรแสวงที่ขยัน
หมั่นฝกฝนทุมเทกันหนอ?...
การศึกษา
 Master of Engineering in Electrical Engineering and Computer Science, MIT
 Bachelor of Science in Computer Science and Engineering, Minor in Mathematics and Economics, MIT

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุนที่ 66 นักเรียนในโครงการผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร (GIFTED MATH) รุนที่ 1
 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 ประถมศึกษา โรงเรียนเซนตคาเบรียล



เกียรติประวัติและผลงาน
 Gold Medal, the 47th International Mathematical Olympiad 2006 Ljubljana, Slovenia

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

เหรียญเงิน จากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 46 พ.ศ. 2548 ณ เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก
 Bronze Award, the 18th Asian Pacific Mathematics Olympiad 2006

เหรียญทองแดง จากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2549
 Honourable Mention, the 16th Asian Pacific Mathematics Olympiad 2004

รางวัลชมเชย จากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2547
 Team Gold Medal and Individual Silver Medal, the 3rd Southeast Asian Ministers of Education Organization Mathematics

Olympiad 2005

เหรียญทองประเภททีม และ เหรียญเงินประเภทบุคคล จากการแขงขันคณิตศาสตรขององคการรัฐมนตรีศึกษา
แหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548
 รางวัลชนะเลิศของประเทศ ประเภททีม จากการแขงขันคณิตศาสตร จัดโดย สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยฯ
ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2542, ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2545 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2548
 เหรียญทอง การสอบคัดเลือกเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) จัดโดย สสวท. พ.ศ. 2542
(ปแรกที่มีการเริ่มโครงการ)
 ริเริ่มจัดทำโครงการ TUGMOs (โครงการทดสอบความรูวิชาคณิตศาสตร - Triam Udom Gifted Math Outstanding Students
Searching : TUGMOs)

"ประสบการณในการพิชิตความสำเร็จสนามแขงขันคณิตศาสตร มากกวา 10 ป"
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ชวะ ดร.เดช

อ.พี่เดช - ดร.กิตติเดช เปรมอุดมกิจ

ประวัติการศึกษา

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

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

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

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

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


ประสบการณในการสอน

วิชาเคมี มากกวา

10 ป

ทั้งระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย สอวน.เคมี – เคมีโอลิมปก
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หลักสูตรคณิตศาสตร Gifted Math High School

สอนสดโดย อ.พี่ยอด

เจาะเขมเนื้อหาและโจทยที่สำคัญ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนโครงการ Gifted ม.ปลาย ที่ตองการเรียนเนื้อหาความรูนี้
เพื่อนำไปใชเปนพื้นฐานในการสอบแขงขัน สอวน.คณิตศาสตร, เตรียมความพรอมสอบเขามหาวิทยาลัย-สอบตรงแพทย
และสอบชิงทุน
คอรสเรียน
Gifted Math High 1 (48 ชม.)

Gifted Math High 2 (48 ชม.)



Gifted Math High 3 (48 ชม.)



Gifted Math High 4 (48 ชม.)





จัดกลุมติวเขมเพื่อสอบชิงทุน

รายละเอียดเนื้อหา
 เซต
 ตรรกศาสตร
 ความสัมพันธและฟงกชัน
 เมทริกซ
 จํานวนจริงและพหุนาม
 ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม
 ฟงกชันตรีโกณมิติ
 เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย
 ลําดับและอนุกรม
 แคลคูลัสเบื้องตน
 เวกเตอรในสามมิติ
 จํานวนเชิงซอน
 หลักการนับเบื้องตน
 ความนาจะเปน
 สถิติ
 การแจกแจงความนาจะเปนเบื้องตน
สำหรับนักเรียนที่เตรียมความพรอม
เพื่อสอบชิงทุนเลาเรียนหลวง, ทุนรัฐบาลญี่ปุน
และทุนอื่น ๆ ของ ก.พ

หลักสูตรชีววิทยา Gifted BIO High School

สอนสดโดย ดร.เดช

เจาะเขมเนื้อหาและโจทยที่สำคัญ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนโครงการ Gifted ม.ปลาย ที่ตองการเรียนเนื้อหาความรูนี้
เพื่อนำไปใชเปนพื้นฐานในการสอบแขงขัน สอวน.ชีววิทยา, เตรียมความพรอมสอบเขามหาวิทยาลัย-สอบตรงแพทย
และสอบชิงทุน
คอรสเรียน
รายละเอียดเนื้อหา
Gifted Bio High 1 (45 ชม.)
 การศึกษาชีววิทยาและลักษณะสิ่งมีชีวิต

 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

 เซลลของสิ่งมีชีวิต

 ระบบยอยและการหายใจระดับเซลล

 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 การสืบพันธุและการเจริญ
Gifted Bio High 2 (45 ชม.)
 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก

 ระบบตอมไรทอ

 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 พฤติกรรมสัตว
5

คอรสเรียน
Gifted Bio High 3 (45 ชม.)



รายละเอียดเนื้อหา
 โครงสรางและหนาที่ของพืชดอก
 การสังเคราะหดวยแสง
 การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต
 ฮอรโมนพืช
 การตอบสนองของพืช
 ประชากร

Gifted Bio High 4 (45 ชม.)













จัดกลุมติวเขมเพื่อสอบชิงทุน

การถายทอดทางพันธุกรรม
 ยีน และโครโมโซม
 พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ
 วิวัฒนาการ
 ระบบนิเวศ
สำหรับนักเรียนที่เตรียมความพรอม
เพื่อสอบชิงทุนเลาเรียนหลวง,
ทุนรัฐบาลญี่ปุน และทุนอื่น ๆ ของ ก.พ

หลักสูตรเคมี Gifted CHEM High School

สอนสดโดย ดร.โอหม

เจาะเขมเนื้อหาและโจทยที่สำคัญ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนโครงการ Gifted ม.ปลาย ที่ตองการเรียนเนื้อหาความรูนี้
เพื่อนำไปใชเปนพื้นฐานในการสอบแขงขัน สอวน.เคมี, เตรียมความพรอมสอบเขามหาวิทยาลัย-สอบตรงแพทย
และสอบชิงทุน
คอรสเรียน
รายละเอียดเนื้อหา
Gifted CHEM High 1 (45 ชม.)
ปูพื้นฐานเคมี Part บรรยาย

 โครงสรางอะตอม

 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ

 พันธะเคมี
Gifted CHEM High 2 (45 ชม.)


ปูพื้นฐานเคมี Part คำนวณ
 ปริมาณสารสัมพันธ
 ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย

Gifted CHEM High 3 (45 ชม.)







อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 สมดุลเคมี
 กรด-เบส

Gifted CHEM High 4 (45 ชม.)









หมายเหตุ







เคมีอินทรีย
 สารชีวโมเลกุล
 ปโตรเคมีและพอลิเมอร
 เคมีไฟฟาและอุตสาหกรรม

Gifted CHEM High 1 กับ Gifted CHEM High 2 เนื้อหาไมตอเนื่องกัน สามารถเรียนพรอมกันได
นักเรียนที่จะเรียนคอรส Gifted CHEM High 3 และ Gifted CHEM High 4 ควรผานเนื้อหา
จากกลุมเรื่องของ Gifted CHEM High 1 และ 2 ใหครบ มากอน
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คอรสเรียนปดเทอม เม.ย. – พ.ค. 62
รหัสคอรส

คอรสเรียน

BKN10001 Gifted Bio High 1 (45 ชม.)

ผูสอน

วันเรียน

เวลา

คาลงทะเบียน

ดร.เดช

จันทร – ศุกร
เริ่ม 17 เม.ย. – 7 พ.ค. 62

16.00-19.00

8000

เวลา

คาลงทะเบียน

คอรสเรียนเปดเทอม 1 (มิ.ย. – ก.ย. 62)
รหัสคอรส

คอรสเรียน

ผูสอน

วันเรียน

BKN10002 Gifted CHEM High 1 (45 ชม.) ดร.โอหม วันอาทิตย

เริ่ม 2 มิ.ย. 62 08.00-11.00

8000

BKN10003 Gifted Bio High 1 (45 ชม.)

ดร.เดช วันอาทิตย

เริ่ม 2 มิ.ย. 62 11.45-14.45

8000

BKN10004 Gifted Math High 1 (48 ชม.)

อ.พี่ยอด วันอาทิตย

เริ่ม 2 มิ.ย. 62 15.15-19.15

8000

คอรสเรียนเปดเทอม 2 (พ.ย. 62 – ก.พ. 63)
รหัสคอรส

คอรสเรียน

ผูสอน

วันเรียน

เวลา

คาลงทะเบียน

BKN10005 Gifted CHEM High 2 (45 ชม.) ดร.โอหม วันอาทิตย

เริ่ม 3 พ.ย. 62 08.00-11.00

8000

BKN10006 Gifted Bio High 2 (45 ชม.)

ดร.เดช วันอาทิตย

เริ่ม 3 พ.ย. 62 11.45-14.45

8000

BKN10007 Gifted Math High 2 (48 ชม.)

อ.พี่ยอด วันอาทิตย

เริ่ม 3 พ.ย. 62 15.15-19.15

8000

*ทุกคอรสเรียนเปนระบบสอนสด*
ขอความกรุณาทานผูปกครองทุกทาน กรุณาสมัครกอนวันเปดเรียน
เพื่อทางโรงเรียนจะจัดทำหนังสือตามจำนวนนักเรียนที่สมัคร
เนื่องจากทางโรงเรียนปรับปรุงหนังสือทุกป
จึงไมสามารถทำเอกสารลวงหนาเปนจำนวนมากๆ ได
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โอกาสทองของนักเรียน ม.ปลาย Gifted

รับ+เรียน+รู
กาวเขาสูความสำเร็จในการเรียนรู
กับกูรูติวเตอรเฉพาะทางโดยตรง

สอนสด หองเรยนเล็ก ดูแลใกลชดและทั่วถึง
ดวยคุณภาพการเรยนรูอยางเปนขั้นตอน
เจาะลึกเนื้อหาแบบเขมขน เขาถึงแกนแทแหงความรู ฝกฝนสรางความชำนาญ
ดวยประสบการณและความสามารถของผูสอนที่จะนำพาใหนักเรียนทุก ๆ คน
เกิดความรู ความเขาใจ และนำไปใชไดจริงในการเตรียมความพรอมสอบแขงขัน,
สอบเขามหาวิทยาลัย, สอบตรงแพทย และสอบชิงทุน

