
สิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการเรียนชีวะกับพี่หมอเมศ
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%

ตรงประเด็น  สั้นกระชับ  Proof ละเอียด  ดับทุกอณู

พี่หมอเมศ น.สพ.กฤษณะ ธรรมศิริ
ครูผูเปลี่ยนตัวเองจากโง มาเปนเทพ Bio
เขาจึงมีวิธีการถายทอดพลังความรูใหกับนักเรียน 
จากเรื่องที่ไมรู มาสูความเปนเทพ 
ที่เขาใจแบบกระจางแจงได

เรยนกันแบบสอนสด 
อธบายแบบละเอียด+
เขาใจงาย+กระชับ+
ตรงประเด็น

โรงเรียนบานคำนวณวิทย



Content Ent 1
- Introduction (กลองจุลทรรศน, Scientic method) 
- Biochemistry (ชีวเคมี) 
- Cell Biology 1. Cell structure
  2. Cell division (การแบงเซลล)
  3. Cell transport (การลาเลียงสารผานเขาออกเซลล) 
- Metabolism 1. Enzyme & Inhibitor (เอนไซม และตัวยับยั้ง)
  2. Cellular respiration (การหายใจระดับเซลล)  
  3. Photosynthesis (กระบวนการสังเคราะหดวยแสง) 
- Body system Part 1 (แบบสรุปสวนสาคัญ+จุดเนน)  
  1. Digestive system (ยอยอาหาร)
  2. Circulatory system (หมุนเวียนโลหิต) 
  3. Respiratory system (หายใจ)
  4. Excretory system (ขับถาย)
  5. Immume system (ภูมิคุมกัน)
  6. Blood (เลือด)

ตะลุยโจทยชีวะ โคงสุดทายกอนสอบเขาเตรียมฯ
 15 วัน × กับการทะลุโจทยพิเศษ 5 วัน ในแตละ Part สำคัญ กับ Triam Double Exam
Triam Double Exam 1  (*เนนการตะลุยโจทยในพารทของ Body & Cell)
Triam Double Exam 2  (*เนนการตะลุยโจทยในพารทของ Genetic & Plant & Ecology& Animal behavior)
Triam Double Exam 3  (*ผสมผสาน Exam1 × 2 แบบขน!! เพ่ิมความ Advance ของโจทย)

Content Ent 2
- Plant 1
 1. Plant tissue   2. Plant taxonomy 3. Plant reproduction  
 4. Plant hormome  5. Plant movement 
- Body system Part 2 
 1. Nervous system & Sensory organ (ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส)
 2. Endocrine system (ระบบตอมไรทอ) 
 3. Animal locomotion (เคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต)  
 4. Reproductive system & Development 
  (ระบบสืบพันธุและการเจริญเติบโต) 
- Genetic (พันธุกรรม) ทั้ง 3 Part : 
 1. คำนวณการถายทอดทางพันธุกรรม  
 2. Gene Expression  
 3. Genetic engineering 
- Evolution (วิวัฒนาการ) 
- Animal behavior (พฤติกรรมสัตว) 
- Taxonomy แบบสรุปจุดสาคัญ 

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

 รหัสคอรส คอรสเรียน วันเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN24007 Triam Double Exam 1 19-23 ก.พ. 62 ทุกวัน 10.10-12.10 2,000
 BKN24008 Triam Double Exam 2 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 62 จันทร-ศุกร  10.10-12.10 2,000
 BKN24009 Triam Double Exam 3 2 – 7 มี.ค. 62 (หยุดวันอาทิตย) 10.10-12.10 2,000
 BKN24010 สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ตน 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 62 จันทร-ศุกร 10.10-12.10 1,000

***พบกับโปรโมชั่นพิเศษ สรุปเนื้อหาชีวะ ม.ตน คอรสเรียนสด ถูก + ดี + มีคุณภาพเต็มรอย***

สรุป+วิเคราะหชีวะ ม.ตน  สรุปเนื้อหา พรอมฝกโจทย ทุกจุดประสงคการเรียนรูที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพรอม สำหรับสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

ตะลุยโจทยชีวะ ฝกโจทยเขมขนแนววิเคราะห คาดเดาแนวทางขอสอบที่นาสนใจ พัฒนาทักษะความรูใหนักเรียนเกิดความคลองตัว
สอบเขาเตรียมฯ ในการทำโจทยอยางแมนยำและชำนาญ

ชีวะ ม.4 เทอม 1 การศึกษาชีววิทยา, เซลลและการลำเลียงสารระดับเซลล, ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ชีวะ ม.4 เทอม 2 เคมีที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, การยอยอาหาร, การหายใจภายนอกเซลล, การลำเลียงสารในสัตวและคน, 
 การขับถาย, สมดุลรางกาย

ชีวะ ม.5 เทอม 1 ระบบนิเวศ, โครงสรางพืช, การลำเลียงสารในพืช, เมทาบอลิซึมและเอนไซม, การตอบสนองของพืช

ชีวะ ม.5 เทอม 2 วัฎจักรเซลลและการแบงเซลล, การสืบพันธุของพืช, การสืบพันธุของสัตวและคน,การเจริญเติบโตของสัตวและคน

ชีวะ ม.6 เทอม 1+เทอม 2 ระบบประสาท, อวัยวะรับความรูสึก, ระบบตอมไรทอ, การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต, พฤติกรรม, พันธุศาสตร, วิวัฒนาการ

ชีวะ Ent 1 – Ent 2 สรุป ทบทวน เนื้อหา จับจุดหลักที่สำคัญในทุก ๆ หมวด ของวิชาชีววิทยาระดับ ม.ปลาย 
 พรอมกับการทำโจทยเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจกอนการลงสนามสอบเขามหาวิทยาลัย



 รหัสคอรส คอรสเรียน วันเรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN28112 ชีวะ ม.5 เทอม 1 จันทร-ศุกร 1 - 21 มี.ค. 62 08.00-10.00 5500

 BKN28114 ชีวะ ม.5 เทอม 1 จันทร-ศุกร 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 62 08.00-10.00 5500

 BKN28111 ชีวะ ม.6/1+6/2 จันทร-ศุกร 17 เม.ย - 7 พ.ค. 62 10.10-12.10 5500

 BKN28118 ชีวะ ม.4 เทอม 1 จันทร-ศุกร 17 เม.ย - 7 พ.ค. 62 08.00-10.00 5500

คอรสเรียนชวงปดเทอมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

 รหัสคอรส คอรสเรียน วันเรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN28130 ชีวะ ม.4 เทอม 2 จันทร-ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62 08.00-10.00 5500

 BKN28133 ชีวะ ม.5 เทอม 2 จันทร-ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62 10.10-12.10 5500

 BKN28136 ชีวะ ม.6/1+6/2 จันทร-ศุกร เริ่ม 1 - 21 ต.ค. 62 13.00-15.00 5500

คอรสเรียนชวงปดเทอมเดือนตุลาคม

 รหัสคอรส คอรสเรียน วันเรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN28120 ชีวะ ม.4 เทอม 1 วันเสาร เร่ิม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62 10.10-12.10 5500

 BKN28124 ชีวะ ม.4 เทอม 1 วันพุธ เริ่ม 5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 62 17.00-19.00 5500

 BKN28125 ชีวะ ม.5 เทอม 1 วันเสาร เร่ิม 1 มิ.ย. - 7 ก.ย. 62 08.00-10.00 5500

 BKN28126 ชีวะ ม.5 เทอม 1 วนัจันทร เริ่ม 3 มิ.ย. - 9 ก.ย. 62 17.00-19.00 5500

 BKN28128 ชีวะ Ent 1 วันอาทิตย เริ่ม 9 มิ.ย. - 13 ต.ค. 62  08.00-12.00 11000    (หยุดทุกวันอาทิตย สัปดาหแรกของเดือน)

คอรสเรียนชวงเปดเทอม 1

 รหัสคอรส คอรสเรียน วันเรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN28137 ชีวะ ม.4 เทอม 2 วันเสาร เริ่ม 2 พ.ย. 62 10.10-12.10 5500

 BKN28140 ชีวะ ม.4 เทอม 2 วันพุธ เริ่ม 6 พ.ย. 62 17.00-19.00 5500

 BKN28141 ชีวะ ม.5 เทอม 2 วันเสาร เริ่ม 2 พ.ย. 62 08.00-10.00 5500

 BKN28142 ชีวะ ม.5 เทอม 2 วันจันทร เริ่ม 4 พ.ย. 62 17.00-19.00 5500

 BKN28144 ชีวะ Ent 2  วันอาทิตย เริ่มวันที่ 27 ต.ค. - 8 มี.ค. 63 08.00-12.00 11000     (หยุดทุกวันอาทิตย สัปดาหแรกของเดือน)

คอรสเรียนชวงเปดเทอม 2



ติดตามขอมูลขาวสารคอรสเรยนตางๆ ที่ทำการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลาไดที่แฟนเพจ

เรามีดีที่สอนสด

 ถาคุณชอบการเรยน ชวะแบบ “สอนสด”

 ถาคุณตองการคุณภาพในการเรยนรู คุมคากับเวลาทุกวนาทีที่มีอยู
            

ขอเชิญกาวเขามาเสริมสรางวิตามินความรูกับ ครูพี่หมอเมศ
ติวเตอรชีวะผูที่มีความรู ความสามารถประสบการณ 

และความชำนาญการถายทอดวิชาการความรู ที่เขมขนและไดมาตรฐานเต็มรอย

เรยนคุม คุณภาพครบ พบกันไดที่ 
“เรามีดีที่สอนสด สอนดี พี่ ๆ  ติวเตอรฝมือระดับขั้นเทพ”
พรอมรับในวิชาการความรูที่เขมขนและคุมคา คุณภาพครบถวนทุกกระบวนการเรียนรู

BKN Center คัดสรรบุคลากร ผูสอน ที่มากดวยความรู ความสามารถ และประสบการณ 
ในการใหความรูกับนักเรียน เพื่อสงเสริม เติมเต็มความรูใหกับนักเรียนทุกๆ คนประสบผลสำเร็จ 
ในการเรียนและการสอบแขงขันดั่งที่มุงหวัง

เคานเตอรประชาสัมพันธ ร.ร.บานคำนวณวทย ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์
สถานที่เรยน ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์ (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)
 เวลาทำการชวงเปดเทอม  จันทร-ศุกร 11.00-19.30 น., 
  เสาร-อาทิตย 07.30-17.30 น.
 เวลาทำการชวงปดเทอม  ทุกวัน 07.30-17.30 น.
BKN Call Center : 02-250-7523 FAX 02-255-3844

สถานีรถไฟฟาสยาม

โรงเรียนบานคำนวณวิทย

สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนไดที่

พี่หมอเมศ (น.สพ.กฤษณะ ธรรมศิริ) 
จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณสอนวิชาชีววิทยามากกวา 10 ป ผานการสอนในโครงการวิชาการตาง ๆ 
มาแลวกวา 5 ปซอน ไมวาจะเปน
โอสถสภา Road to University 5 ป
โครงการหนึ่งใจติวใหนอง MOL
โครงการ Peptein และ Meiji tensei 
โครงการ ปตท. 
อาจารยผูสอนในรายการ “สอนศาสตร” ทางชื่อ True Vision, รายการ ETV 
 และ Student Channel
และเปนอาจารยรับเชิญโรงเรียนชื่อดังมากกวา 10 โรงเรียน อาทิ 
 โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร,
 โรงเรียนนครสวรรค, โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา




