โรงเรียนบานคำนวณวิทย

สอนสดทุกรอบ โดยติวเตอรเฉพาะทางฝมือระดับขั้นเทพ
ที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียน
เกิดความเขาใจและนำไปใชไดจริง
รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562

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

จัดกลุมเรียนสด คณิตศาสตร ม.ปลาย
By…อ.นก ณัฐศักดิ์
เสริมความรูวิชาคณิตศาสตร เรียน+รู+ฝก+ทำ+นำไปใชไดจริง
สำหรับการเรียนคณิตศาสตร ม.ปลาย เพื่อวางฐานความรู เพิ่มเกรดในโรงเรียน
และตอยอดเพื่อเตรียมความพรอมสอบเขามหาวิทยาลัย สอบตรงแพทย-วิศวะ ฯลฯ

เนื้อหาคณิตศาสตร ม.ปลาย
คณิต ม.4 เทอม 1
คณิต ม.4 เทอม 2
คณิต ม.5 เทอม 1
คณิต ม.5 เทอม 2
คณิต ม.6 เทอม 1 + เทอม 2

เซต ตรรกศาสตร ระบบจำนวนจริง เมทริกซ
ความสัมพันธฟงกชัน เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ภาคตัดกรวย
เลขยกกำลัง ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลลอการิทึม
อัตราสวนตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติ เวกเตอรสามมิติ
ลำดับอนุกรม แคลคูลัสเบื้องตน กำหนดการเชิงเสน
จำนวนเชิงซอน ความนาจะเปน สถิติ

จัดกลุมเรียนคณิตศาสตร ม.ปลาย สอนสดโดย อ.นก ณัฐศักดิ์
สำหรับนักเรียนขึ้น ม.6 เตรียมความพรอมเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัย
จัดกลุมเรียนพิเศษ
คณิต ม.6 เทอม 1+2
คณิตสอบแพทย+วิศวะ Series 1
คณิตสอบแพทย+วิศวะ Series 2
ตะลุยโจทยสอบตรงแพทย
ตะลุยโจทยสอบ PAT 1

วันเรียน
เริ่ม 1 - 21 มี.ค. 62
เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62
เริ่ม 24 ก.ย. - 21 ต.ค. 62
เริ่ม 3 พ.ย. 62
เริ่ม 3 พ.ย. 62

เวลาเรียน คาลงทะเบียน
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-15.00 สอบถามพี่แพร
13.00-15.00
15.30-17.30

วันเรียน
ปดเทอม มี.ค. จันทร-ศุกร
เริ่ม 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62
เปดเทอม 1 วันเสาร
เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
เปดเทอม 2 วันเสาร
เริ่ม 2 พ.ย. 62

เวลาเรียน คาลงทะเบียน
13.00-16.00
13.00-16.00 สอบถามพี่แพร
13.00-16.00

วันเรียน
ปดเทอม เม.ย. จันทร-ศุกร
เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62
เปดเทอม 1 วันเสาร
เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
ปดเทอม ต.ค. จันทร-ศุกร
เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
เปดเทอม 2 วันเสาร
เริ่ม 2 พ.ย. 62

เวลาเรียน คาลงทะเบียน
13.00-16.00
16.15-19.15
สอบถามพี่แพร
15.10-18.10
16.15-19.15

ปดเทอม มี.ค.
เปดเทอม 1
ปดเทอม ต.ค.
เปดเทอม 2
เปดเทอม 2

จันทร-ศุกร
วันอาทิตย
จันทร-ศุกร
วันอาทิตย
วันอาทิตย

สำหรับนักเรียน ม.5
จัดกลุมเรียนพิเศษ
คณิต ม.5 เทอม 1
ลุยโจทยคณิต ม.5 เทอม 1
คณิต ม.5 เทอม 2

สำหรับนักเรียน ม.4
จัดกลุมเรียนพิเศษ
คณิต ม.4 เทอม 1
ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 1
คณิต ม.4 เทอม 2
ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 2
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ฟสิกส ม.ปลาย พี่ตีตี้
(อ.ศิรวิทย คุววัฒนานนท)

ติวเตอรฟสิกสซุปตารดาวรุงดวงใหมแหงวงการ
ที่สรางพลังในการเรียนรู แบบที่นองๆ คนไหน

ถาไดเรียนแลวตองพูดถึงและบอกตอกัน
เนื้อหาหลักสูตรฟสิกส ม.ปลาย พี่ตีตี้
ม.4 เทอม 1

เรียนเนื้อหาและทำแบบฝกหัดของฟสิกส ม.4 เทอม 1และทำขอสอบวัดผลกอนสอบกลางภาคและปลายภาค
ภายในตัวคอรส โดยประกอบไปดวย
1. หนวย สัญกรณวิทยาศาสตรและคำอุปสรรค
5. โปรเจคไทล
2. เวกเตอรและสเกลาร
6. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
3. การนิยามปริมาณตางๆในการเคลื่อนที่
7. แรงปฎิกิริยาตั้งฉาก แรงเสียดทาน แรงตึงเชือก รอก
4. การคำนวณการเคลื่อนที่ และกราฟการเคลื่อนที่
8. จุดศูนยกลางมวลและจุดศูนยถวง
ทั้ง 1 และ 2 มิติ
9. สมดุล

ม.4 เทอม 2

เรียนเนื้อหาและทำแบบฝกหัดของฟสิกส ม.4 เทอม 2และทำขอสอบวัดผลกอนสอบกลางภาคและปลายภาค
ภายในตัวคอรส โดยประกอบไปดวย
1. การเคลื่อนที่เปนวงกลม
3. งาน
2. พลังงาน
4. โมเมนตัม

ม.5 เทอม 1

เรียนเนื้อหาและทำแบบฝกหัดของฟสิกส ม.5 เทอม 1และทำขอสอบวัดผลกอนสอบกลางภาคและปลายภาค
ภายในตัวคอรส โดยประกอบไปดวย
1. การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิคอยางงาย
4. ของไหล
(Simple Harmonic motion, SHM)
5. ความรอนและกฎของเทอรโมไดนามิก
2. การเคลื่อนที่เชิงมุม
6. กฎของแกสในอุดมคติ
3. สมบัติความยืดหยุนของวัสดุ

ม.5 เทอม 2

เรียนเนื้อหาและทำแบบฝกหัดของฟสิกส ม.5 เทอม 2 และทำขอสอบวัดผลกอนสอบกลางภาคและปลายภาค
ภายในตัวคอรส โดยประกอบไปดวย
1. ไฟฟาและจินตนาการในการคิดเรื่องไฟฟา
6. วงจรไฟฟากระแสตรงและการยุบวงจรแบบตางๆ
2. ประจุไฟฟา
7. กฎของเคอรชอฟฟ
3. กระแสไฟฟา
8. มิเตอรไฟฟาและการออกแบบมิเตอรไฟฟา
4. ศักยไฟฟา
9. กำลังไฟฟาและคาไฟฟา
5. ความตานทานไฟฟา

สรุปเนื้อหา ม.ปลาย
1. การวิเคราะหมิติของปริมาณตางๆ
และสเกลของปริมาณตางๆ เทียบกัน
2. สมดุลการเลื่อนที่และการหมุน
3. กฎการเคลื่อนที่และโมเมนตัม

4. งานและพลังงาน
5. การสั่น
6. ของไหล
7. คลื่น
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8. เสียงและการไดยิน
9. แสงและการมองเห็น
10. ประจุไฟฟา ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ
11. ฟสิกสอะตอมและนิวเคลียร

เคมี ม.ปลาย พี่ตุย
(อ.ปภณ ถนอมเกียรติ)

ติวเตอรเคมี เพชรแทแหงวงการเคมีตัวจริง

รุนพี่อดีตเด็กเหรียญนักเรียนโอลิมปก
ที่จะมาทำใหวิชาเคมีเปนเรื่องที่เขาใจไดงายขึ้น
เคมี ม.4 เทอม 1
เคมี ม.4 เทอม 2
เคมี ม.5 เทอม 1
เคมี ม.5 เทอม 2
เคมี ม.6 เทอม 1
และ เทอม 2

โครงสรางอะตอม, สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ,ปริมาณสารสัมพันธ 1 (โมลและปริมาณตอโมล)
พันธะเคมี, แกส ของเหลว ของแข็ง
ปริมาณสารสัมพันธ 2, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล, เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑ
สมดุลเคมี, กรด-เบส, ไฟฟาเคมี

Biology World อ.บาส
เปนคอรสชีววิทยาที่เจาะลึกเนื้อหาแตละหัวขออยางละเอียดลึกซึ้ง โดยใชตำรา
เฉพาะทางดานนั้น ๆ
นักเรียนจะไดเรียนเนื้อหาแตละบท ตั้งแตพื้นฐานงายๆ สนุกสนาน ไปจนเจาะลึก
เมื่อจบแตละบทนักเรียนจะไดฝกทำขอสอบเขามหาวิทยาลัยในบทนั้น ๆ แยกบท
Bio world คือความเปนเลิศสูงสุดทางวิชาการสำหรับคนอยากแตกฉานชีวะ
Biology World 1

สอนเรื่อง Cell Biology, Membrane,Biomoleecules, Enzyme, Celii division

Biology World 2

สอนเรื่อง Digestive system, Circulatory System,Excretory system, Defense mechanism,
Nervous system,Endocrine system

Biology World 3

สอนเรื่อง Photosynthesis, Cellular respiration,Transpiration, Plant anatomy,
Plant reproduction, Plant hormone, Plant diversity

Biology World 4

สอนเรื่อง Mendelian genetics, DNA Replication,Protein synthesis, Diversity of life
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ชววทยา ม.ปลาย By… พี่หมอเมศ
น.สพ.กฤษณะ ธรรมศิริ - Meth CreativeBio

พี่หมอเมศ ครูผูเปลี่ยนตัวเองจากโง มาเปนเทพ Bio
เขาจึงมีวิธีการถายทอดพลังความรูใหกับนักเรียน
จากเรื่องที่ไมรู มาสูความเปนเทพ
ที่เขาใจแบบกระจางแจงได

ตรงประเด็น สั้นกระชับ
Proof ละเอียด ดับทุกอณู
สิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการเรียนชีวะ
กับพี่หมอเมศ
1. ความเขาใจแบบโคตรละเอียดลึกซึ้ง พรอมคำอธิบายที่สั้น กระชับ และตรงประเด็น
2. ขอมูลเนื้อหาที่เพียงพอตอการสอบ และมีการอัพเดทจุดสำคัญที่สำคัญและนาสนใจ
3. ดึงจุดที่สำคัญใหเขาไปในใจ ดับทุกจุดที่ดูเหมือนยากแสนยาก ใหกลายเปน งายแสนงาย ละลายเขาไปอยูภายในใจ
4. การเฉลยที่ตรงจุด ตรงประเด็น ดวยกระบวนการ Proof แบบโครตละเอียด × การ Discussion แบบเปดกวาง
5. สำหรับคอรสตะลุยโจทยเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัย นักเรียนจะไดพบกับการเฉลยขอสอบ TCAS ชีววิทยาปลาสุด
แบบ Super quality proof ที่ทำใหตรงกับคนออกขอสอบแบบ 100%
ชีวะ ม.4 เทอม 1

การศึกษาชีววิทยา, เซลลและการลำเลียงสารระดับเซลล, ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
เคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, การยอยอาหาร, การหายใจภายนอกเซลล,
ชีวะ ม.4 เทอม 2
การลำเลียงสารในสัตวและคน, การขับถาย, สมดุลรางกาย
ระบบนิเวศ, โครงสรางพืช, การลำเลียงสารในพืช, เมทาบอลิซึมและเอนไซม,
ชีวะ ม.5 เทอม 1
การตอบสนองของพืช
วัฎจักรเซลลและการแบงเซลล, การสืบพันธุของพืช, การสืบพันธุของสัตวและคน,
ชีวะ ม.5 เทอม 2
การเจริญเติบโตของสัตวและคน
ชีวะ ม.6 เทอม 1 + ม.6 เทอม 2 ระบบประสาท, อวัยวะรับความรูสึก, ระบบตอมไรทอ, การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต,
พฤติกรรม, พันธุศาสตร, วิวัฒนาการ
ชีวะ Ent 1 – Ent 2
สรุป ทบทวน เนื้อหา จับจุดหลักที่สำคัญทุก ๆ หมวดของวิชาชีววิทยาระดับ ม.ปลาย
สอบเขามหาวิทยาลัย
พรอมกับการทำโจทยเขมขน เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจกอนการลงสนาม
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คอรสเรียนชวงปดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
คอรสเรียนสำหรับ ม.6
รหัสคอรส

วิชา

ผูสอน

BKN28110

สรุป+ฝกโจทยฟสิกส
เตรียมสอบแพทย+วิศวะ

อ.ตีตี้

BKN28111

ชีวะ ม.6/1+6/2

อ.หมอเมศ

วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน
เวลาเรียน คาลงทะเบียน
จันทร-ศุกร
22 มี.ค. - 7 พ.ค. 62
13.00-17.00
12,000
มีนัดเรียนเพิ่มชวงเปดเทอม ทุกวันพุธ เริ่ม 5 มิ.ย. 62
เวลา 17.00-19.00 น.++
จันทร-ศุกร
17 เม.ย - 7 พ.ค. 62
10.10-12.10
5500

คอรสเรียนสำหรับ ม.5
รหัสคอรส
BKN28112

วิชา
ชีวะ ม.5 เทอม 1

ผูสอน
อ.หมอเมศ

BKN28113

ฟสิกส ม.5 เทอม 1

อ.ตีตี้

BKN28114
BKN28115

ชีวะ ม.5 เทอม 1
เคมี ม.5 เทอม 1

อ.หมอเมศ
อ.ตุย

วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน
เวลาเรียน คาลงทะเบียน
จันทร-ศุกร
1 - 21 มี.ค. 62
08.00-10.00
5500
จันทร-ศุกร
1 - 21 มี.ค. 62
15.10-17.10
5500
มีนัดเรียนเพิ่มชวงเปดเทอม ทุกวันอังคาร เริ่ม 4 มิ.ย. 62
เวลา 17.00-19.00 น.++
จันทร-ศุกร
22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62
08.00-10.00
5500
จันทร-ศุกร
22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62
08.00-10.00
5500

คอรสเรียนสำหรับ ม.4
รหัสคอรส
BKN28116
BKN28117
BKN28118
BKN28119

วิชา
Bio World 2
Bio World 1
ชีวะ ม.4 เทอม 1
เคมี ม.4 เทอม 1

ผูสอน
อ.บาส
อ.บาส
อ.หมอเมศ
อ.ตุย

วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน
จันทร-ศุกร
22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62
จันทร-ศุกร
17 เม.ย - 7 พ.ค. 62
จันทร-ศุกร
17 เม.ย - 7 พ.ค. 62
17 เม.ย - 7 พ.ค. 62
จันทร-ศุกร

เวลาเรียน คาลงทะเบียน
13.00-15.00
5500
13.00-15.00
5500
08.00-10.00
5500
10.10-12.10
5500

คอรสเรียนชวงเปดเทอม 1
คอรสเรียนสำหรับ ม.4
รหัสคอรส
BKN28120
BKN28121
BKN28122
BKN28123
BKN28124

วิชา
ชีวะ ม.4 เทอม 1
เคมี ม.4 เทอม 1
ฟสิกส ม.4 เทอม 1
เคมี ม.4 เทอม 1
ชีวะ ม.4 เทอม 1

ผูสอน
อ.หมอเมศ
อ.ตุย
อ.ตีตี้
อ.ตุย
อ.หมอเมศ

วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน
วันเสาร
เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
วันเสาร
เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
วันจันทร
เริ่ม 3 มิ.ย. - 9 ก.ย. 62
วันอังคาร
เริ่ม 4 มิ.ย. - 10 ก.ย. 62
วันพุธ
เริ่ม 5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 62

เวลาเรียน คาลงทะเบียน
10.10-12.10
5500
13.00-15.00
5500
17.00-19.00
5500
17.00-19.00
5500
17.00-19.00
5500

คอรสเรียนสำหรับ ม.5 - ม.6
รหัสคอรส
BKN28125
BKN28126
BKN28127

วิชา
ชีวะ ม.5 เทอม 1
ชีวะ ม.5 เทอม 1
เคมี ม.5 เทอม 1

BKN28128

ชีวะ Ent 1

BKN28129

ตะลุยโจทยเคมีสอบตรงแพทย 1

ผูสอน
วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน
อ.หมอเมศ วันเสาร
เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
อ.หมอเมศ วันจันทร
เริ่ม 3 มิ.ย. - 9 ก.ย. 62
อ.ตุย วันพุธ
เริ่ม 5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 62
อ.หมอเมศ วันอาทิตย เริ่ม 9 มิ.ย. - 13 ต.ค. 62

08.00-12.00

11000

เริ่ม 6 มิ.ย. - 12 ก.ย. 62 17.00-20.00

8000

(หยุดทุกวันอาทิตย สัปดาหแรกของเดือน)

อ.ตุย

วันพฤหัส

6

เวลาเรียน คาลงทะเบียน
08.00-10.00
5500
17.00-19.00
5500
17.00-19.00
5500

คอรสเรียนชวงปดเทอมเดือนตุลาคม
คอรสเรียนสำหรับ ม.4
รหัสคอรส

วิชา

ผูสอน

วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

BKN28130

ชีวะ ม.4 เทอม 2

อ.หมอเมศ

จันทร-ศุกร

เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62

08.00-10.00

5500

BKN28131

เคมี ม.4 เทอม 2

อ.ตุย

จันทร-ศุกร

เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62

10.10-12.10

5500

อ.ตีตี้

จันทร-ศุกร
13.00-15.00
เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
มีนัดเรียนเพิ่มเปดเทอม ทุกวันจันทร เริ่ม 4 พ.ย. 62
เวลา 17.00-19.00

5500

BKN28132

ฟสิกส ม.4 เทอม 2

คอรสเรียนสำหรับ ม.5 - ม.6
รหัสคอรส

วิชา

ผูสอน

วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

BKN28133

ชีวะ ม.5 เทอม 2

อ.หมอเมศ

จันทร-ศุกร

เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62

10.10-12.10

5500

BKN28134

เคมี ม.5 เทอม 2

อ.ตุย

จันทร-ศุกร

เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62

13.00-15.00

5500

BKN28135

ฟสิกส ม.5 เทอม 2

อ.ตีตี้

BKN28136

ชีวะ ม.6/1+6/2

อ.หมอเมศ

จันทร-ศุกร
เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
15.10-17.10
มีนัดเรียนเพิ่มเปดเทอม ทุกวันอังคาร เริ่ม 5 พ.ย. 62
เวลา 17.00-19.00
จันทร-ศุกร
เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
13.00-15.00

5500
5500

คอรสเรียนชวงเปดเทอม 2
คอรสเรียนสำหรับ ม.4
รหัสคอรส
BKN28137
BKN28138
BKN28139
BKN28140

วิชา
ชีวะ ม.4 เทอม 2
เคมี ม.4 เทอม 2
เคมี ม.4 เทอม 2
ชีวะ ม.4 เทอม 2

ผูสอน
อ.หมอเมศ
อ.ตุย
อ.ตุย
อ.หมอเมศ

วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน
วันเสาร
เริ่ม 2 พ.ย. 62
วันเสาร
เริ่ม 2 พ.ย. 62
วันอังคาร
เริ่ม 5 พ.ย. 62

เวลาเรียน คาลงทะเบียน
10.10-12.10
5500
13.00-15.00
5500
17.00-19.00
5500

วันพุธ

17.00-19.00

5500

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

เริ่ม 6 พ.ย. 62

คอรสเรียนสำหรับ ม.5 - ม.6
รหัสคอรส

วิชา

ผูสอน

วันเรียน / วันที่เริ่มเรียน

BKN28141 ชีวะ ม.5 เทอม 2

อ.หมอเมศ วันเสาร

เริ่ม 2 พ.ย. 62

08.00-10.00

5500

BKN28142 ชีวะ ม.5 เทอม 2

อ.หมอเมศ วันจันทร เริ่ม 4 พ.ย. 62

17.00-19.00

5500

17.00-19.00

5500

อ.หมอเมศ วันอาทิตย เริ่มวันที่ 27 ต.ค. - 8 มี.ค. 63 08.00-12.00
(หยุดทุกวันอาทิตย สัปดาหแรกของเดือน)
BKN28145 ตะลุยชีวะสอบแพทย 1500 ขอ รศ.ดร.สมาน วันอาทิตย เริ่ม 3 พ.ย. - 22 ธ.ค. 62
17.30-20.30

11000

BKN28146 ตะลุยฟสิกส สอบแพทย + วิศวะ

อ.ตีตี้

วันพุธ

เริ่ม 6 พ.ย. 62

17.00-20.00

8000

BKN28147 ตะลุยโจทยเคมีสอบตรงแพทย 2

อ.ตุย

วันพฤหัส เริ่ม 7 พ.ย. 62

17.00-20.00

8000

BKN28143 เคมี ม.5 เทอม 2

อ.ตุย

วันพุธ

เริ่ม 6 พ.ย. 62

BKN28144 ชีวะ Ent 2

7

8000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เพราะคณิต-วิทยที่นี่ เรามีดีที่สอนสด ถามได ตอบได ยิ่งกวาอับดุล
เพราะคณิต-วิทยที่นี่ พี่ๆ สอนดี เขมขน แถมปนความสนุก ไมนาเบื่อ
เพราะคณิต - วิทยที่นี่ เรียนแลวมีความรูติดตัว ติดสมอง ใชไดนานตั้งแต ม.ปลาย ยัน มหาวิทยาลัย
เพราะวิทยที่นี่ เจาะลึก ฝกวิเคราะห แยกแขนง ทั้งฟสิกส, เคมี และชีวะ
เพราะคณิตที่นี่ มีพี่นก ณัฐ ติวเตอรคณิตขวัญใจเด็ก ม.ปลาย ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จของนอง ๆ
หมอ-แพทย-วิศวะ-บัญชี และนิสิตคณะอื่น ๆ มากมายหลายคน
เพราะวิทยที่นี่ มีฟสิกสพี่ตีตี้ ติวเตอรซุปตาดาวรุงที่จะมาสรางพลังความรูแบบเต็มที่ แอนด แฮปปที่สุด
เพราะวิทยที่นี่ มีเคมีพี่ตุย เพชรแทแหงวงการวิชาเคมี อดีตเด็กเหรียญนักเรียนเคมีโอลิมปก
ที่บมเพาะความรูจากประสบการณตางๆ มาถายทอดใหนองๆ เขาใจยิ่งขึ้น
เพราะวิทยที่นี่ มีชีวะพี่บาส ติวเตอรชีวะสุดฮิตแหงยุคนี้ที่มีรูปแบบ ลีลา และสไตลการสอนที่เขมขน
แฝงดวยความสนุกสนาน ในแบบฉบับที่ไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือน
เพราะวิทยที่นี่ มีชีวะพี่หมอเมศ ติวเตอรที่มีแนวทางการสอนที่เนนการวิเคราะห เจาะลึกเนื้อหาและโจทย
แบบตรงประเด็น + สั้นกระชับ + Proof ละเอียด
เพราะคณิต - วิทยที่นี่ เรียนกันแบบ “สอนสด” เจาะเนื้อหาเนน ๆ เจาะเนื้อหาลึก ฝกโจทยแบบเขมขน
สรางความรู ความเขาใจ แบบที่ทุกคนที่ไดเรียนแลวถึงกับตองบอกตอ

สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนไดที่

สถานีร
ถไฟฟา
สยาม

โรงเรียนบานคำนวณวิทย

ดูรายละเอียดโบชัวรระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย เพิ่มเติมไดที่

กด

เคานเตอรประชาสัมพันธ โรงเรียนบานคำนวณวิทย
ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)
เวลาทำการชวงเปดเทอม จันทร-ศุกร 11.00-19.00 น.,
เสาร-อาทิตย 08.00-17.00 น.
เวลาทำการชวงปดเทอม ทุกวัน 08.00-17.00 น.

BKN Call Center : 02-250-7523 FAX 02-255-3844

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

บนแฟนเพจของ ร.ร.บานคำนวณวิทย เพื่อคลิกดูขอมูลขาวสารคอรสเรียนตางๆ
ที่ทำการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา ไดที่ www.facebook.com/BknCenter

