
เรยนรูคณิตศาสตร กับ

 นักเรียนจะไดเรียนรูรายเอียดเนื้อหา พรอมฝกเทคนิคการแกไขปญหาโจทย เพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพ 
ความแข็งแกรงในวิชาคณิตศาสตร เพื่อการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน และตอยอดในระดับที่สูงขึ้นสำหรับการแขงขัน 
ในสนามสอบตางๆ

 สอนสด หองเรียนเล็ก ทุกรอบเรียนนักเรียนจะไดรับการถายทอดความรูจากอาจารย-ผูสอน ที่มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณในการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยตรง เนนการเรียนการสอนแบบอธิบายอยางละเอียด 
ตามลำดับขั้นตอน ถายทอดเนื้อหาดวยความใสใจ หากนักเรียนมีขอสงสัย หรือไมเขาใจตรงไหน อาจารยทุกทานยินดี 
ที่จะเปนที่ปรึกษาและตอบคำถามไดทันที ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน นักเรียนจะรูสึกดีและมีใจรักในวิชา 
คณิตศาสตรมากยิ่งขึ้นเมื่อไดเรียนรูกับ BKN MATH TEAM ดวยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางเปนลำดับข้ันตอน
ฝกฝนจนเกิดความชำนาญ และเพิ่มพูนความแข็งแกรงใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนบานคำนวณ
สรางพื้นฐานความรู พัฒนาสูความเขาใจ กาวไกลสูความสำเร็จในอนาคต

สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนไดที่
เคานเตอรประชาสัมพันธ โรงเรียนบานคำนวณ ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

BKN CALL CENTER: 02-251-7241, 02-250-7523 FAX: 02-255-3844
เวลาทำการชวงเปดเทอม จันทร-ศุกร 11.00-19.00 น., เสาร-อาทิตย 08.00-17.00 น.

เวลาทำการชวงปดเทอม ทุกวัน 08.00-17.00 น.

โรงเรียนบานคำนวณ

 คณิตศาสตรทฤษฎีบท ม.ตน
 ฝกโจทยเตรียมสอบเขา ม.4

ระเบียบการคอรสเรยนปการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562

โรงเรียนบานคำนวณ

สอนสด หองเรียนเล็ก
BKN MATH TEAM

โดยทีมอาจารยและติวเตอรคณิต
ที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรยน

เกิดความเขาใจและนำไปใชไดจรง

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

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



โรงเรียนบานคำนวณ และโรงเรียนบานคำนวณวิทย เปนโรงเรียนกวดวิชาที่ตั้งอยูใจกลางสยามสแควร 
มานานนับ 20 ป เปดสอนใหความรูกับนักเรียนตั้งแตระดับประถม – มัธยมตน และ มัธยมปลาย 
 จุดเดนของทางโรงเรียนที่ใครๆ ตางกลาวขานถึงเอกลักษณและคุณคาของการเรียนการสอนท่ีนี่ คือ 
การเรียนรูในรูปแบบ “สอนสด” คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพในการถายทอดวิชาความรูใหกับนักเรียนในทุกๆ 
แขนงวิชาตางๆ ไดแก คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร (เคมี-ฟสิกส-ชีวะ-ดาราศาสตร), ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา 
และ ภาษาไทย ถายทอดความรูโดยบุคลากรที่มีคุณภาพดานความรู ประสบการณ และจิตวิญญาณแหง 
ความเปนผูให 
 นอกจากความรูที่นักเรียนทุกคนท่ีไดเขามาเรียนในโรงเรียนแหงนี้แลว ทางโรงเรียนยังมีนโยบายในการ 
ปลูกฝงคุณธรรม ความดี และความรับผิดชอบใหกับเด็กๆ ดังสโลแกนท่ีวา

“เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  มีความเปนสากล  ควบคูความเปนไทย”
 นักเรียนกวา 50,000 คน ที่กาวยางเขามาเรียนรูในโรงเรียนบานคำนวณ ทุกๆ คนที่ไดผานการ 
บมเพาะความรู ตางเติบโตขึ้นมาเปนตนกลาที่แข็งแกรงในสังคมไทย สามารถนำความรูที่ไดจากการเรียน 
ไปสรางสรรคสิ่งตางๆ ที่เปนประโยชนตอตัวเอง, ครอบครัว, สังคม และประเทศชาติ ตางกลาวขานและบอกตอ 
ถึงคุณภาพแหงการเรียนรูที่ไดรับจากรั้วของโรงเรียนแหงนี้ที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง มายาวนานจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
และสืบตอถึงอนาคต
 อีกหนึ่งสิ่งที่เปนเอกลักษณของโรงเรียนไดแก ทางโรงเรียนจัดใหมีผูแนะนำแนวทางในการ 
เลือกคอรสเรียนใหเหมาะสมตามจุดประสงคใหกับนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหตรงตามเปาหมาย 
และวัตถุประสงคของนักเรียนในดานการศึกษา

เรามีดีที่สอนดี สอนสด คุณครูฝมือเยี่ยม
เรยนเขมขนแบบคุมคา คุณภาพครบถวน

ทุกกระบวนการเรยนรู
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   ทำไมตองเรยนสอนสด?
 เพราะเราม่ันใจวาการเรียนในรูปแบบสอนสด จะเปนการสรางปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนและนักเรียน 
 ทำใหนักเรียนเกิดความเขาใจบทเรียนไดดีที่สุด
 ในระหวางการเรียนการสอน คุณครูผูสอนจะใชเทคนิค ความคิด วิธีการในการสื่อสารใหนักเรียนไดเขาใจในสิ่งที่เรียนรู 
  ไดรู ไดเห็น ในสิ่งที่นักเรียนยังมีขอสงสัยของใจ คุณครูผูสอนสามารถอธิบาย เคลียรปญหาคาใจใหนักเรียนได
  ทั้งในระหวางเรียน หรือหลังเลิกเรียน
 ในขณะท่ีนักเรียนกำลังไดรับการสื่อสาร ถายทอดความรู จากครูผูสอน หากมีขอสงสัย ไมเขาใจตรงไหน 
  นักเรียนสามารถสอบถามได ไขขอสงสัยได ทั้งในเวลาชวงที่เรียน หรือหลังเลิกเรียน คุณครูที่บานคำนวณทุก ๆ ทาน 
  ยินดีเสมอ หากนักเรียนคนไหนมีความต้ังใจที่อยากจะทำความเขาใจในวิชาคณิตศาสตร พรอมอธิบาย ชี้แจง
  รายละเอียดในคำถามที่นักเรียนทุกๆ คนตองการคำตอบ
 ขอเพียงนักเรียนที่มาเรียนมีความมุงมั่น ตั้งใจ เก็บเกี่ยวความรูในการเรียนใหเต็มที่ ก็จะสงผลใหการเรียน 
  วิชาคณิตศาสตรนั้นเปนเรื่องที่เรียนรูและเขาใจไดอยางงายดายยิ่งขึ้น

เรยนคณิตศาสตรอยางเขาใจ ตองเรยนแบบสอนสด ท่ี BKN MATH TEAM
ครูดี มีความรู มีประสบการณ มีฝมือ และ มีความต้ังใจในการที่จะถายทอดความรูและเทคนิคการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ใหกับนักเรียนไดนำไปใชอยางแทจริง

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
สอนสดทุกรอบ โดยทีมอาจารย, ผูสอน ที่มีความรูและประสบการณในการถายทอดความรูโดยตรง

คอรสเรียนที่เปดสอน

 คณิตศาสตรทฤษฎีบทมัธยมศึกษาตอนตน
  

 คณิตศาสตรทฤษฎีบทมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

 

 คณิตศาสตรฝกโจทยเชิงลึก
 เพื่อการแขงขัน ม.ตน และสอบเขา ม.4
 

 คณิตศาสตรเตรียมสอบเขา ม.4
 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 
 

ลักษณะการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียน ม.1, ม.2, ม.3 ที่ตองการเรียนสรางฐานความรูเนื้อหาสาระ 
การเรียนรูพื้นฐาน และเพ่ิมเติม ตามจุดประสงคการเรียนรูแกนกลางของ สพฐ. 
เพื่อการเรียนเพ่ิมเกรดในโรงเรียนและเปนพื้นฐานท่ีสำคัญสำหรับการเตรียมพรอม 
ฝกโจทยเพื่อการแขงขัน และสอบเขา ม.4
เรียนรูสรางพื้นฐานความเขาใจในวิชาคณิตศาสตร เนนการเรียนรูแบบอธิบาย 
รายละเอียด พรอมฝกการทำแบบฝกหัดเพื่อสรางความเขาใจในการแกไข 
ปญหาโจทย ดวยวิธีคิดและเทคนิคของผูสอน เพ่ือการเตรียมพรอมฐานความรู 
เพื่อการเรียนเพ่ิมเกรดในโรงเรียนและสอบเขามหาวิทยาลัยในอนาคต
สำหรับนักเรียน ม.ตน ที่เรียนรูทฤษฎีบทพื้นฐานครบทุกจุดประสงคการเรียนรู 
(ม.1-ม.3) ตองการสรางเสริมความสามารถในการแกไขปญหาโจทยเพื่อเปน 
พื้นฐานสำหรับการแขงขันตางๆ อาทิ IJSO,  สอบเขา ม.4 ร.ร.กำเนิดวิทย,  
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ และ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เจาะลึก ฝกเขมกับกลุมเรื่องตางๆ 
ที่สำคัญ เพื่อสรางความมั่นใจในการสอบแขงขัน
สำหรับนักเรียน ม.ตน ที่เรียนรูทฤษฎีบทพื้นฐานครบทุกจุดประสงคการเรียนรู 
(ม.1-ม.3) ตองการฝกโจทยเพื่อเตรียมพรอมสอบเขา ม.4 ทั้งแผนการเรียนวิทย-คณิต 
และ ภาษา-คณิต  พบกับหลักสูตรฝกโจทยคณิตที่ครบครัน มีทั้งรูปแบบการเรียน 
แบบสรุป+ทบทวน+ทำโจทย  และ ตะลุยโจทยเชื่อมโยงหัวขอทุกจุดประสงค 
การเรียนรูที่สำคญั

BKN MATH TEAM



คณิตศาสตรทฤษฎีบท ม.1 สอนสดโดย อ.ลัดดาวัลย, อ.โรจน, อ.แนท

คณิตศาสตร ม.1 เทอม 2คณิตศาสตร ม.1 เทอม 1
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คณิตศาสตรทฤษฎีบท ม.2 สอนสดโดย อ.ลัดดาวัลย, อ.โรจน, อ.แนท

คณิตศาสตร ม.2 เทอม 2คณิตศาสตร ม.2 เทอม 1



คณิตศาสตร ม.3 เทอม 2
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คณิตศาสตร ม.3 เทอม 1

คณิตศาสตรทฤษฎีบท ม.3  สอนสดโดย อ.โรจน, อ.แนท

คอรสทฤษฎีบท ม.ตน
  ปดเทอมชวงที่ 1   เรียนวันจันทร-วันศุกร เริ่ม 1 - 21 มี.ค. 62
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN12012 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.ลัดดาวัลย 08.00-10.00 4500
 BKN17100 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.แนท 10.10-12.10 4500
 BKN13097 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.โรจน 13.00-15.00 4500
 BKN13095 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน 08.00-10.00 4500
 BKN12013 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.ลัดดาวัลย 10.10-12.10 4500
 BKN13098 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน 15.10-17.10 4500
 BKN17099 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.แนท 08.00-10.00 4500
 BKN13096 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.โรจน 10.10-12.10 4500
 BKN17101 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.แนท 13.00-15.00 4500
 BKN17102 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.แนท 15.10-17.10 4500

 ปดเทอมชวงที่ 2   เรียนวันจันทร-วันศุกร เริ่ม 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 62
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN12014 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.ลัดดาวัลย 08.00-10.00 4500
 BKN17104 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.แนท 10.10-12.10 4500
 BKN13101 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.โรจน 13.00-15.00 4500
 BKN17103 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.แนท 08.00-10.00 4500
 BKN12015 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.ลัดดาวัลย 10.10-12.10 4500
 BKN13102 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน 15.10-17.10 4500
 BKN13099 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.โรจน 08.00-10.00 4500
 BKN13100 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.โรจน 10.10-12.10 4500
 BKN17105 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.แนท 13.00-15.00 4500
 BKN17106 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.แนท 15.10-17.10 4500



คอรสทฤษฎีบท ม.ตน
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  ปดเทอมชวงที่ 3   เรียนวันจันทร-วันศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN17108 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.แนท 10.10-12.10 4500
 BKN13105 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.โรจน 13.00-15.00 4500
 BKN13104 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน 10.10-12.10 4500
 BKN17107 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.แนท 08.00-10.00 4500
 BKN13106 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.โรจน 15.10-17.10 4500
 BKN13103 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.โรจน 08.00-10.00 4500
 BKN17109 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.แนท 13.00-15.00 4500
 BKN17110 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.แนท 15.10-17.10 4500

  เปดเทอม 1   เรียนทุกวันอาทิตย เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN17116 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.แนท 10.10-12.10 4500
 BKN13113 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.โรจน 13.00-15.00 4500
 BKN13111 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน 08.00-10.00 4500
 BKN17117 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.แนท 13.00-15.00 4500
 BKN13114 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน 15.10-17.10 4500
 BKN17118 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.แนท 15.10-17.10 4500
 BKN17115 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.แนท 08.00-10.00 4500
 BKN13112 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.โรจน 10.10-12.10 4500

  เปดเทอม 1   เรียนทุกวันเสาร เริ่ม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN12016 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.ลัดดาวัลย 08.00-10.00 4500
 BKN17112 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.แนท 10.10-12.10 4500
 BKN13109 คณิต ม.1 เทอม 1 อ.โรจน 13.00-15.00 4500
 BKN13107 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน 08.00-10.00 4500
 BKN12017 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.ลัดดาวัลย 10.10-12.10 4500
 BKN17113 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.แนท 13.00-15.00 4500
 BKN13110 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน 15.10-17.10 4500
 BKN17114 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.แนท 15.10-17.10 4500
 BKN17111 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.แนท 08.00-10.00 4500
 BKN13108 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.โรจน 10.10-12.10 4500



คอรสทฤษฎีบท ม.ตน
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  ปดเทอมตุลาคม    เรียนวันจันทร-วันศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN12018 คณิต ม.1 เทอม 2 อ.ลัดดาวัลย 08.00-10.00 4500
 BKN17120 คณิต ม.1 เทอม 2 อ.แนท 10.10-12.10 4500
 BKN13117 คณิต ม.1 เทอม 2 อ.โรจน 13.00-15.00 4500
 BKN13115 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.โรจน 08.00-10.00 4500
 BKN12019 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.ลัดดาวัลย 10.10-12.10 4500
 BKN17121 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.แนท 13.00-15.00 4500
 BKN17119 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.แนท 08.00-10.00 4500
 BKN13116 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.โรจน 10.10-12.10 4500
 BKN17122 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.แนท 15.10-17.10 4500

  เปดเทอม 2   เรียนทุกวันเสาร เร่ิม 2 พ.ย. 62
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN12020 คณิต ม.1 เทอม 2 อ.ลัดดาวัลย 08.00-10.00 4500
 BKN17124 คณิต ม.1 เทอม 2 อ.แนท 10.10-12.10 4500
 BKN13120 คณิต ม.1 เทอม 2 อ.โรจน 13.00-15.00 4500
 BKN13118 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.โรจน 08.00-10.00 4500
 BKN12021 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.ลัดดาวัลย 10.10-12.10 4500
 BKN17125 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.แนท 13.00-15.00 4500
 BKN17123 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.แนท 08.00-10.00 4500
 BKN13119 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.โรจน 10.10-12.10 4500

  เปดเทอม 2   เรียนทุกวันอาทิตย เร่ิม 3 พ.ย. 62
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN17127 คณิต ม.1 เทอม 2 อ.แนท 10.10-12.10 4500
 BKN13123 คณิต ม.1 เทอม 2 อ.โรจน 13.00-15.00 4500
 BKN13121 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.โรจน 08.00-10.00 4500
 BKN17128 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.แนท 13.00-15.00 4500
 BKN17126 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.แนท 08.00-10.00 4500
 BKN13122 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.โรจน 10.10-12.10 4500

*ทุกคอรสเรียนเปนระบบสอนสด*
ขอความกรุณาทานผูปกครองทุกทาน กรุณาสมัครกอนวันเปดเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะจัดทำหนังสือตามจำนวนนักเรียนที่สมัคร

เนื่องจากทางโรงเรียนปรับปรุงหนังสือทุกป จึงไมสามารถทำเอกสารลวงหนาเปนจำนวนมากๆ ได



BKN TU. Math Level 3  ตะลุยโจทยคณิตศาสตรเพื่อเตรียมสอบ
เขา ม.4 ทุกเนื้อหาท่ีสำคัญ และควรรู พรอมแนะนำวิธีการแกไข
ปญหาโจทยเทคนิคตางๆ ที่นักเรียนจะสามารถนำไปประยุกตใช
ในสนามสอบไดจริง
BKN TU. Math Level 4  เพิ่มพูนประสบการณในการทำโจทย 
เพ่ือทำคะแนนวิชาคณิตศาสตรใหอยูในเกณฑที่ดีถึงดีมาก สำหรับ
นักเรียนที่ตองการฝกโจทยในระดับยาก เพื่อฝกฝนความรู พบเจอ
แนวโจทยที่หลากหลาย โจทยในสนาม แขงขันรายการตางๆ เชน 
สพฐ., สมาคมคณิตศาสตร, สอวน., ฯลฯ
(นักเรียนควรผาน BKN TU.Math Level 1-2-3 มากอน)
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กาวยางดวยความม่ันใจ กอนเดินเขาสูรั้วเตรียมอุดมฯ เพื่อพิชิตติดพระเก้ียวนอย
  เติมความรูวิชาคณิตศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมใหเต็มที่ กอนการลงสนามสอบแขงขันเขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กับ อาจารยตุลย 
ดวยประสบการณ ความรู และความชำนาญในการถายทอดเทคนิคการทำโจทยใหถูกตอง แมนยำ และทันเวลา
จุดประสงค : สำหรับนักเรียนที่เตรียมความพรอมเพื่อสอบเขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในแผนการเรียนวิทย-คณิต และ ภาษา-คณิต
ลักษณะการเรียนการสอน : เนนการแสดงวิธีทำ หาคำตอบอยางมีหลักการและเปนขั้นตอน พรอมเทคนิคการวิเคราะห และการทำโจทย 
อยางรวดเร็ว เพื่อใหไดคะแนนมากท่ีสุดในการสอบ

รายละเอียดเนื้อหาที่สอน
BKN TU. Math Level 1 สรุปพรอมทบทวนเนื้อหาท่ีสำคัญ ฝกทำแบบฝกหัดความชำนาญ ไลพื้นฐานความรูจากเร่ืองงายไปถึงเรื่องยาก 
ในหัวขอดังน้ี 1. เลขยกกำลัง + จำนวนจริง (ราก) 3. ระบบสมการ 5. อัตราสวนรอยละ / การแปรผัน
 2. พหุนาม / เศษสวนพหุนาม 4. สมการและอสมการ / สมการกำลังสอง 6. สมการเชิงเสน / พาราโบลา
BKN TU. Math Level 2  สรุปพรอมทบทวนเนื้อหาท่ีสำคัญ 
ฝกทำแบบฝกหัดความชำนาญ ไลพื้นฐานความรูจากเรื่องงาย
ไปถึงเรื่องยาก ในหัวขอดังนี้ 
 1. พื้นที่และปริมาตร 4. ความนาจะเปน
 2. เรขาคณิต 5. สถิติ
 3. อัตราสวนตรีโกณมิติ

คณิตศาสตรเตรียมสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอนสดโดย อ.ตุลย

  เปดเทอม 1   เรียนทุกวันอาทิตย เร่ิม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62
 รหัสคอรส คอรสเรียน เวลา คาลงทะเบียน

 BKN15011 BKN TU Math Level 1 08.00-10.00 5000
 BKN15012 BKN TU Math Level 2 10.10-12.10 5000

  เปดเทอม 2   เรียนทุกวันอาทิตย เริ่ม 3 พ.ย. 62
 รหัสคอรส คอรสเรียน เวลา คาลงทะเบียน

 BKN15015 BKN TU Math Level 3 08.00-10.00 5000
 BKN15016 BKN TU Math Level 4 10.10-12.10 5000

  ปดเทอมตุลาคม   เรียนวันจันทร-วันศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
 รหัสคอรส คอรสเรียน เวลา คาลงทะเบียน

 BKN15013 BKN TU Math Level 1 13.00-15.00 5000
 BKN15014 BKN TU Math Level 2 15.10-17.10 5000



 การเตรียมตัวสำหรับนักเรียนที่มีเปาหมาย เพ่ือเตรียมความพรอมและความสมบูรณในกระบวนการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน 
นักเรียนจะไดรับการพัฒนาและฝกฝนเสริมสรางเทคนิคอยางครบถวน เพื่อใหสามารถเขาศึกษาตอในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียน 
ที่มีชื่อเสียงตางๆ อาทิ ร.ร.กำเนิดวิทย, ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ฯลฯ และสนามสอบแขงขันรายการตางๆ 
ที่สำคัญ เชน IJSO, สอวน.ดาราศาสตร (ม.ตน), สอวน.คอมพิวเตอร (ม.ตน)

หลักสูตรฝกโจทยเพื่อการแขงขันและเตรียมตัวสอบเขา ม.4
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คณิตฝกโจทยยาก 1

คณิตฝกโจทยยาก 2

คณิตฝกโจทยยาก 3

คณิตฝกโจทยยาก 4

ตะลุยคณิตสอบเขามหิดลฯ

ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 1

ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 2

ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 3

ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. ตะลุยโจทยแขงขันเชิงลึกอยางยาก โดยเนนการประยุกตทำโจทยในกลุมหัวขอเร่ือง ระบบจำนวนเต็ม, 
 เลขยกกำลัง, เลขฐาน, อัตราสวนรอยละ, สมการ, อสมการ,ระบบสมการ,การแปรผัน, พหุนาม, สถิติ
2. เทคนิค / หัวขอเพ่ิมเติม : พหุนามสมมาตร, ความสัมพันธระหวางราก และสัมประสิทธิ์ของพหุนาม,
 เทคนิคการบวก และคูณ,การหาคาสูงสุด – คาต่ำสุด, ราก, สมการท่ีมีคำตอบเปนจำนวนเต็ม

ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. ตะลุยโจทยแขงขันเชิงลึกอยางยาก โดยเนนการประยุกตทำโจทยในกลุมหัวขอเรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต, 
 เสนขนาน, ความเทากันทุกประการ, ความคลาย, ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, ตรีโกณมิติ, วงกลม, พื้นท่ี, 
 พื้นที่ผิวและปริมาตร, คูอันดับและกราฟ,กราฟเสนตรง, กราฟพาราโบลา, ความนาจะเปน
2. เทคนิค / หัวขอเพ่ิมเติม : เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน, สมการวงกลม,
 เอกลักษณและสูตรฟงกชันตรีโกณมิติ, ทฤษฎีบทของเชวาและเมเนลอส, กฎการนับเบื้องตน, 
 การเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู

รวมโจทยในระดับ ม.ตน จากรายการสอบแขงขัน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เหมาะสำหรับนักเรียน 
ที่มีพื้นฐานดี ที่มีความตองการฝกฝนโจทยในระดับยากถึงยากมาก เพื่อสรางทักษะสำหรับการสอบแขงขัน 
รวมถึงเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับสอบเขาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ, โรงเรียนกำเนิดวิทย, 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

ฝกแนวโจทยเขียนวิเคราะห อธิบาย เนนแสดงวิธีทำ รวมถึงการพิสูจน เพื่อใหนักเรียนสามารถตกผลึก
เขาใจ Concept ของวิชาคณิตศาสตรแบบรูจริง รูลึก และเสมือนเปนการสรุปเทคนิคตางๆ อีกครั้ง
เพื่อนำไปประยุกตใชในการเรียน คอรสตะลุยโจทยสอบเขามหิดลฯ และคอรสตะลุยโจทยสอบเขาเตรียมฯ
ไดอยางมีประสิทธิผล
ตะลุยโจทยแนวทางสำหรับการสอบเขา ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรียนรู
ที่สำคัญ เสริมโจทยในระดับ ม.ปลาย บางหัวขอที่จำเปนสำหรับการสอบ สรางความรู ความม่ันใจ 
กอนการลงสนามสอบจริง
ตะลุยโจทยแนวทางสำหรับการสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรียนรูที่สำคัญ เสริมโจทยในระดับ ม.ปลาย บางหัวขอที่จำเปน
สำหรับการสอบ สรางความรู ความมั่นใจ กอนการลงสนามสอบจริง ในหัวขอดังนี้
 1. เลขยกกำลัง + จำนวนจริง (ราก) 4. สมการและอสมการ / สมการกำลังสอง
 2. พหนุาม / เศษสวนพหุนาม 5. อัตราสวนรอยละ / การแปรผัน
 3. ระบบสมการ 6. สมการเชิงเสน / พาราโบลา
ตะลุยโจทยแนวทางสำหรับการสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรียนรูที่สำคัญ เสริมโจทยในระดับ ม.ปลาย บางหัวขอที่จำเปน
สำหรับการสอบ สรางความรู ความมั่นใจกอนการลงสนามสอบจริง ในหัวขอดังน้ี
 1. พื้นที่และปริมาตร 4. ความนาจะเปน
 2. เรขาคณิต 5. สถิติ
 3. อัตราสวนตรีโกณมิติ
ตะลุยโจทยแนวทางสำหรับการสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เสริมความเขมขนและความเขาใจ 
ในการฝกทำโจทย สรางแนวคิดและเทคนิคในการแกไขโจทยปญหา ฝกทำขอสอบและควบคุมเวลา 
ใหเหมาะสม สรางความรูและความม่ันใจกอนการลงสนามสอบจริง



BKN Math Check Point จัดกลุมพิเศษ เช็คจุดคณิตพิชิตเตรียมฯ 

BKN Speed Math พิชิตเตรียมฯ

จัดกลุมคอรสพิเศษสำหรับนักเรียน ม.3 สอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 
 ในแผนการเรียนวิทย-คณิต และภาษา-คณิต 
 เหมาะกับนักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาทฤษฎีบทพื้นฐาน ม.ตน มาครบทุกจุดประสงคการเรียนรูแลว 
 ตองการเช็คจุดความรูความเขาใจและตรวจสอบหาจุดบกพรองในแตละบทเรียนที่ตัวเองยังไมพรอม 
 เพื่อกลับมาทบทวน ฝกฝน และเพิ่มความฟตใหกับการทำโจทยขอสอบวิชาคณิตศาสตร 
 เติมเตม็ความรู ความมั่นใจกอนการลงสนามสอบจริง

ฝกทักษะการคิดแกโจทยปญหาในการทำขอสอบที่หลากหลายใหเปน
ฝกบริหารจัดการเวลาควบคุมเวลาการทำขอสอบใหเหมาะสม พรอมเทคนิคการคิดคำนวณเร็ว
ฝกการทำขอสอบอยางรอบคอบและเขาใจ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา
 จนเกิดทักษะในการคิดเปน ทำเปน แกโจทยปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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แผนผังการเรียนเพื่อเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ – ร.ร.กำเนิดวิทย และร.ร.บมเพาะทางวิทยาศาสตร

คณิตทฤษฎีบท
พื้นฐาน

ม.1/1 + ม.1/2
ม.2/1 + ม.2/2
ม.3/1 + ม.3/2

คณิตฝกโจทยยาก 1
คณิตฝกโจทยยาก 2
คณิตฝกโจทยยาก 3
คณิตฝกโจทยยาก 4

BKN
Math Check Point

+
BKN

Speed Math Test

ตะลุยโจทยคณิต
พิชิตมหิดลฯ

แผนผังการเรียนเพื่อเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (แผนการเรียนวิทย-คณิต และ ภาษา-คณิต)

คณิตทฤษฎีบท
พื้นฐาน

ม.1/1 + ม.1/2
ม.2/1 + ม.2/2
ม.3/1 + ม.3/2

คณิตฝกโจทยยาก 1
คณิตฝกโจทยยาก 2
คณิตฝกโจทยยาก 3
คณิตฝกโจทยยาก 4

BKN
Math Check Point

+
BKN

Speed Math Test

ติวเขมคณิต
ตะลุยเตรียมฯ 1
ติวเขมคณิต

ตะลุยเตรียมฯ 2
ติวเขมคณิต

ตะลุยเตรียมฯ 3



สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอรสคณิตฝกโจทยยาก 1-2-3-4
ครบท้ัง 4 คอรส ชำระคาเรียน 12,000 บาท จาก 22,000 บาท

พิเศษ!!!

 คอรสเรียนเปดเทอม 2
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน วันเรียน เวลา คาลงทะเบียน

 BKN18040 BKN Speed Math Test อ.นกณัฐ วันเสาร เริ่ม 2 พ.ย. 62 08.00-10.00 5500
 BKN18041 ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 3 อ.นกณัฐ วันเสาร เริ่ม 2 พ.ย. 62 10.10-12.10 5500
 BKN18042 ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 3 อ.นกณัฐ วันอาทิตย เริ่ม 3 พ.ย. 62 10.10-12.10 5500

 คอรสเรียนชวงปดเทอมเดือนตุลาคม
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน วันเรียน เวลา คาลงทะเบียน

 จัดกลุม BKN Math Check Point อ.นกณัฐ ทุกวัน เริ่ม 21 - 27 ก.ย. 62 08.00-12.30 สอบถามพ่ีแพร  (รับนักเรียน 20 คน)
 BKN18037 BKN Speed Math Test อ.นกณัฐ ทุกวัน เริ่ม 21 - 27 ก.ย. 62 13.30-18.00 5500
 BKN18038 ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 1 อ.นกณัฐ จันทร-ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62 08.00-10.00 5500
 BKN18039 ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 2 อ.นกณัฐ จันทร-ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62 10.10-12.10 5500

 คอรสเรียนชวงปดเทอมเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน วันเรียน เวลา คาลงทะเบียน

 BKN18030 คณิตฝกโจทยยาก 1 อ.นกณัฐ จันทร-ศุกร เริ่ม 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62 08.00-10.00 5500
 BKN18031 คณิตฝกโจทยยาก 2 อ.นกณัฐ จันทร-ศุกร เริ่ม 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62 10.10-12.10 5500
 BKN18032 คณิตฝกโจทยยาก 3 อ.นกณัฐ จันทร-ศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 08.00-10.00 5500
 BKN18033 คณิตฝกโจทยยาก 4 อ.นกณัฐ จันทร-ศุกร เริ่ม 17 เม.ย. - 7 พ.ค. 62 10.10-12.10 5500
 จัดกลุม BKN Math Check Point อ.นกณัฐ ทุกวัน เร่ิม 8 - 14 พ.ค. 62 08.00-12.30 สอบถามพ่ีแพร  (รับนักเรียน 20 คน)
 BKN18034 BKN Speed Math Test อ.นกณัฐ ทุกวัน เริ่ม 8 - 14 พ.ค. 62 13.30-18.00 5500
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 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน วันเรียน เวลา คาลงทะเบียน

 BKN11050 ตะลุยคณิตพิชิตเตรียมฯ 1 อ.สมชาย + อ.พี่ยอด เปดเทอม 1 วันอาทิตย  13.00-15.00 5500    เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62
 BKN11051 ตะลุยคณิตพิชิตเตรียมฯ 2 อ.สมชาย ปดเทอม ต.ค. วันจันทร-ศุกร 13.00-15.00 5500    เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62
 BKN11052 ตะลุยคณิตพิชิตเตรียมฯ 3 อ.สมชาย + อ.พี่ยอด เปดเทอม 2 วันอาทิตย  13.00-15.00 5500    เริ่ม 3 พ.ย. 62

คอรสตะลุยโจทยคณิตพิชิตเตรียมฯ สอนสดโดย อ.สมชาย + อ.ยอด

 คอรสเรียนเปดเทอม 1
 รหัสคอรส คอรสเรียน ผูสอน วันเรียน เวลา คาลงทะเบียน

 BKN18035 ตะลุยคณิตพิชิต Mwits อ.นกณัฐ วันอาทิตย เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62 08.00-10.00 5500
 BKN18036 ติวเขมคณิตตะลุยเตรียมฯ 1 อ.นกณัฐ วันอาทิตย เริ่ม 2 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62 10.10-12.10 5500



เรยนรูคณิตศาสตร กับ

 นักเรียนจะไดเรียนรูรายเอียดเนื้อหา พรอมฝกเทคนิคการแกไขปญหาโจทย เพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพ 
ความแข็งแกรงในวิชาคณิตศาสตร เพื่อการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน และตอยอดในระดับที่สูงขึ้นสำหรับการแขงขัน 
ในสนามสอบตางๆ

 สอนสด หองเรียนเล็ก ทุกรอบเรียนนักเรียนจะไดรับการถายทอดความรูจากอาจารย-ผูสอน ที่มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณในการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยตรง เนนการเรียนการสอนแบบอธิบายอยางละเอียด 
ตามลำดับขั้นตอน ถายทอดเนื้อหาดวยความใสใจ หากนักเรียนมีขอสงสัย หรือไมเขาใจตรงไหน อาจารยทุกทานยินดี 
ที่จะเปนที่ปรึกษาและตอบคำถามไดทันที ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน นักเรียนจะรูสึกดีและมีใจรักในวิชา 
คณิตศาสตรมากยิ่งขึ้นเมื่อไดเรียนรูกับ BKN MATH TEAM ดวยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางเปนลำดับข้ันตอน
ฝกฝนจนเกิดความชำนาญ และเพิ่มพูนความแข็งแกรงใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนบานคำนวณ
สรางพื้นฐานความรู พัฒนาสูความเขาใจ กาวไกลสูความสำเร็จในอนาคต

สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนไดที่
เคานเตอรประชาสัมพันธ โรงเรียนบานคำนวณ ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

BKN CALL CENTER: 02-251-7241, 02-250-7523 FAX: 02-255-3844
เวลาทำการชวงเปดเทอม จันทร-ศุกร 11.00-19.00 น., เสาร-อาทิตย 08.00-17.00 น.

เวลาทำการชวงปดเทอม ทุกวัน 08.00-17.00 น.

โรงเรียนบานคำนวณ

 คณิตศาสตรทฤษฎีบท ม.ตน
 ฝกโจทยเตรียมสอบเขา ม.4

ระเบียบการคอรสเรยนปการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรยนปการศึกษา 2562

โรงเรียนบานคำนวณ

สอนสด หองเรียนเล็ก
BKN MATH TEAM

โดยทีมอาจารยและติวเตอรคณิต
ที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรยน

เกิดความเขาใจและนำไปใชไดจรง

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

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




