โรงเรียนกวดวิชาบานคำนวณวิทย-คณิต

พัฒนาความรูตามศักยภาพของผูเรยน
เนื่องจากในสนามสอบแขงขันตางๆ ไมวาจะเปนแขงขันทางวิชาการ
หรือแขงขันสอบเขา ม.1 และ ม.4 ในปจจุบันมีอัตราการแขงขันที่สูงขึ้น
ทางโรงเรียนมีบริการวางแผนการเรียน และแนะนำแนวทางในการ
เตรียมความพรอมใหกับนักเรียนใหเปนรายบุคคล สำหรับทานผูปกครอง
ที่สนใจสามารถติดตอเพื่อทำความเขาใจและวางแผนคอรสอยางเปน
ขั้นตอน ในวันและเวลาทำการของโรงเรียนบานคำนวณคะ

วทยาศาสตรประถมปลายและมัธยมตน

ชีวะ – เคมี – ฟสิกส – ธรณีวิทยา – ดาราศาสตร
สอนสด โดยทีมติวเตอรแตละสาขาวชาโดยตรง

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต
สถานที่เรียนเดิม ชั้น 3 หองเลขที่ 306-307, 312-316 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร ซอย 8 (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)
สถานที่เรียนใหม ชั้น 11 อาคาร SiamScape สยามสแควร ซอย 7

เบอรโทรศัพท : 02-250-7523
LINE Official Account : @bknmattayom

อ.ขง

อ.ตุย

รศ.ดร.สมาน

อ.พี่โอหม

อ.พี่หมอเชน

อ.พี่ณัฐ

เมื่อนโยบายภาควิทย ตองมีการทดสอบการคิดวิเคราะห
การเรียนใหรู และเขาใจ จึงตองเรียนแบบ

“สอนสด”

เพื่อติดตาม + ถามตอบ + ตรงประเด็น

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

กด

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

เปดรับสมัคร
ตั้งแตวันที่ 31 ม.ค. 64 เปนตนไป

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

ทำความรูจักกับอาจารยสาขาวิชาฟสิกส

ฟสิกส ม.ตน
อ.ขง (อ.วรศักดิ์ จตติรัตน)
วศบ. เคร่องกล จฬาลงกรณมหาวทยาลัย

เรยนรูเนื้อหาอยางละเอียด ปูพื้นฐานใหแนน
มีเทคนิคในการทำโจทย เพื่อใหนักเรยนเกิดความแมนยำ
นำไปใช ในการเรยนที่โรงเรยน และการแขงขันทุกสนามสอบ
สามารถนำไปเปนพื้นฐานในการเรยนตอมัธยมปลายไดเปนอยางดี
หองเรยนเล็ก สอนเปนกันเอง ดูแลอยางใกลชด ทั่วถึง
สามารถซักถามขอสงสัยไดทันที ในเวลาเรยน
หรอนอกหองเรยน คุณครูยินดีและเต็มใจตอบทุกขอสงสัย

…ทางโรงเรยนมั่นใจวา…

การเรยนแบบ “สอนสด” คือการเรยนรูที่สัมฤทธ์ผลอยางแทจรง
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ทำความรูจักกับอาจารยสาขาวิชาเคมี

พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ)
การศึกษา :
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
•

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2548)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ และการจัดการ
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555)

เกียรติประวัติและผลงาน :
• รางวัลนักเรียนตัวอยาง ป พ.ศ. 2543
•
•

•

•

•

•

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
สอบเอนทรานซวิชาคณิตศาสตรและฟสิกส 100 คะแนนเต็ม
(พ.ศ. 2544) และมีคะแนนรวมเปนอันดับ 2 ของคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รางวัลเหรียญเงิน จากการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ สาขาวิชาเคมี ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2544
(33rd International Chemistry Olympiad 2001)
ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ
ทางวิทยาศาสตร ประจำป พ.ศ.2544จากสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ
เหรียญรางวัลการศึกษาดีเดน จากกองทุน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ.2547
ติวเตอรวิชาเคมี ของชุมนุมวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในโครงการพี่สอนนอง (ติววิชาเคมีใหนิสิตชั้นปที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร) (พ.ศ. 2545-2547)
ติวเตอรวิชาเคมีของชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในโครงการคายฟนเฟองสานฝน
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ทำความรูจักกับอาจารยผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา

รศ.ดร.สมาน แกวไวยุทธ
กศ.บ.เกียรตินิยม (ชีววิทยา), วท.ม(สัตววิทยา),
วท.ด (วิทยาศาสตรชีวภาพ)

ปรมาจารยผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณและชื่อเสียง
ในการถายทอดความรูวิชาชีววิทยา ที่ใครๆ ตางรูจัก
และยอมรับในความรู ความสามารถของทาน

ผูทรงคุณวุฒิ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

อาจารยพิเศษโรงเรียนจิตรลดา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา,
โรงเรียนเซนตคาเบรียล ฯลฯ

วิทยากรรายการ เวทีคนเกง ทาง ITV

วิทยากรบรรยายวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโครงการแบรนด ซัมเมอร แคมป รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สตร

วิทยากรบรรยายวิชาสามัญ สาขาชีววิทยา โครงการติวเขมของ Nation
ion

วิทยากรบรรยายโครงการทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัย กับสหพัฒน

ผูทรงคุณวุฒิสาขาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียี
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

กรรมการการแขงขันชีววิทยาโอลิมปก สอวน. 2547-2558

ชีววิทยาประถมปลาย-ม.ตน-ม.ปลาย
เจาะลึก ฝกวิเคราะห เขมขน ครบเครื่อง เรียนทุกเรื่องที่สำคัญ
โอกาสดีของนักเรียนที่ตองการเสริมสรางพลังความรูชีววิทยาใหกลาแกรง นักเรียนจะไดรับการถายทอดความรู
และเทคนิคตางๆ ที่สำคัญและจำเปนอยางยิ่งสำหรับนักเรียน ม.ตน ในการนำไปใชในการเรียน – การสอบแขงขัน IJSO
และสอบเขา ม.4 โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง อาทิ ร.ร.กำเนิดวิทย, ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
และ ร.ร.ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการวิทยาศาสตร ฯลฯ
และสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ในการ รับ เรียน รู สะสมบมเพาะเทคนิคในการเรียนชีววิทยาใหประสบความสำเร็จ
ตอยอดสูการสอบเขามหาวิทยาลัยในอนาคต
พบกับ ชีววิทยา
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รศ.ดร.สมาน แกวไวยุทธ อาจารยผูอยูเบื้องความสำเร็จของนักเรียนสายวิทยาศาสตร
ที่กาวขึ้นสูการเปนบุคลากรที่ขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ สูสังคมมานานกวา 40 ป

ทำความรูจักกับอาจารยผูทรงคุณวุฒิ สาขาเคมี

เคมี
อ.พี่โอหม (ดร.อิทธพล สังเวยนวงศ)
ประสบการณในการสอน

วิชาเคมี มากกวา

10 ป

ทั้งระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย
สอวน.เคมี – เคมีโอลิมปก

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
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ทำความรูจักกับอาจารย สาขาวิชาชีววิทยา

ชวะ พี่หมอเชน
เรียนชีวะไมใชเรื่องเลน
เรียนใหเปนไมใชเรื่องยาก

เรยนรูชวะไปกับ พี่หมอเชน
แบบเขมขน ฝกฝนการคิดวเคราะห
เจาะโจทยแบบเชงลึก
ครอบคลุม ครบถวน
ประสบการณในการสอน

วิชาชีววิทยา มากกวา
6
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15 ป

ทำความรูจักกับอาจารยสาขาวิชาฟสิกส

อ.พี่ณัฐ (อ.ณัฐกร จำปาวัลย)

การศึกษา

มัธยมตน รร.เบ็ญจะมะมหาราช
มัธยมปลาย รร.เตรียมอุดมศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณ
งกรณมหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา จจุุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยพิเศษ รร.สตรีวิทยา 2

มาเรียนฟสิกสกับ อ.พี่ณัฐ นอง ๆ จะไดเรียนรูเนื้อหา
โดยเรียงลำดับจากงายไปยาก มีการอธิบายถึงที่มาของสูตร
และลักษณะของการใชงานเพื่อใหผูเรียนเขาใจ และนำไปใช
ใชได
อยางถูกตอง พรอมทั้งแยกกรณีและลักษณะของโจทย
เพื่อเพิ่มทักษะในการประยุกต อีกทั้งยังมีแบบฝกหัดเสริม
เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนและทดสอบความเขาใจของตนเองง
ในแตละครั้ง
เปนระบบ
มีการสรางกระบวนการความคิดและแกปญหาโจทยอยางเป
เพื่อใหผูเรียนมีระบบความคิดที่สามารถจะแกปญหาโจทยไดอยาง
เพพ่อื ให
มีประสิทธิภาพ จำแนกชนิดของขอสอบและโจทยตาง ๆ เพื
ผูเรียนเห็นถึงความหลากหลายในการนำความรูฟสิกสมาประยุ
ระยุกตใช
ในการแกปญหา เปนการแทรกทักษะกระบวนการทางการแก
แกปญหา
และทำใหผูเรียนเห็นถึงโครงสรางการประยุกต เมื่อเจอโจทย
ทยท่เี ปน
unseen ก็จะยังมีหลักยึดและสามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบ
นระบบ

นอกจากนี้ อ.พี่ณัฐ มีความตั้งใจที่จะทำใหผูเรียนเห็นภาพวา ฟสิกสสามารถประยุกต และนำมาใชกับชีวิตประจำวัน
ไดอยางไร เพื่อใหเขาใจและมีทัศนคติที่เปนบวกตอวิชาฟสิกส เมื่อผูเรียนมีทัศนคติที่เปนบวก ก็จะสามารถทำความเขาใจ
ไดงายขึ้น และรูสึกวามันเปนประโยชนตอตนเอง
อีกสวนที่สำคัญคือ การที่ไดใหผูเรียนไดมีเวลาในการลองคิดและแกปญหาโจทย กอนที่จะทำการเฉลย เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการจัดการกับปญหา ไมใชแคใหจด หรือลอกตามอยางเดียว ทำใหไดเห็นวิธีการที่หลากหลาย
ในการแกปญหาโจทย และสามารถพัฒนาในการเลือกใชวิธีการ เพื่อใหไดคำตอบที่มีความถูกตองและแมนยำ
ภายในเวลาที่สั้นลง
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เจาะเขมตะลุยโจทยวิทย พิชิตสนามสอบเขา ม.1 Gifted
By…ครูฉลุย

(ครูทัศริญธร อธิภัทรพงศ) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรูเพื่อกาวสูความเขาใจ
สราง+เสริม+เติมเต็มความรู เทคนิคการคิดวิเคราะห
สังเคราะห ในวิชาวิทยาศาสตร เพื่อกาวสูความสำเร็จ
ในการเรียนและการแขงขันในอนาคต
สิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการเรียนคอรสสด ครูฉลุย
1. นักเรียนสามารถเขาใจภาพรวม มองเห็นจุดที่สำคัญ
และจดจำรายละเอียดของวิชาวิทยาศาสตรได
2. นักเรียนจะไดเรียนรู การสังเกต ฝกทักษะกระบวนการคิด
และการวิเคราะหอยางเปนระบบ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร
และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
3. ในการเรียนจบแตละบท นักเรียนจะไดทำแบบทดสอบ
เพื่อประเมินพัฒนาการความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนในคอรส

คอรสเรียน
ชวงที่
เรียน
ปดเทอม

เปดเทอม
1

วันเรียน

08.00-10.00

10.10-12.10

วันเสาร-อาทิตย
เริ่ม 27 มี.ค. - 15 พ.ค. 64

15.10-17.10

BKN Gifted SCI
Series 1
สรุปโจทยชีวะ-เคมี
(BKN63018)
7,500 บาท

BKN Gifted SCI
Series 2
สรุปโจทยฟสิกส-ดาราศาสตร
และวิทยกายภาพ
(BKN63019) 7,500 บาท
BKN Gifted SCI
Series 1
สรุปโจทยชีวะ-เคมี
(BKN63029) 7,500 บาท

วันเสาร
เริ่ม 5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 64
BKN Gifted SCI
Series 1
สรุปโจทยชีวะ-เคมี
(BKN63037)
7,500 บาท

วันเสาร-อาทิตย
ปดเทอม เริ่ม 18 ก.ย. - 31 ต.ค. 64
และ 25 ต.ค. 64

ปดเทอม

13.00-15.00

วันจันทร-วันศุกร
เริ่ม 4 - 22 ต.ค. 64

BKN Gifted SCI
Series 2
สรุปโจทยฟสิกส-ดาราศาสตร
และวิทยกายภาพ
(BKN63038) 7,500 บาท

BKN Gifted SCI
BKN Gifted SCI
4-8 ต.ค. 64 กาวเกงวิทย 1 (BKN63124) 5,500 บาท
Series 3
Series 2
ตะลุยโจทยยาก 500 ขอ++ สรุปโจทยฟสิกส-ดาราศาสตร 11-15 ต.ค. 64 กาวเกงวิทย 2 (BKN63125) 5,500 บาท
และวิทยกายภาพ
(BKN63045)
(BKN63046) 7,500 บาท 18-22 ต.ค. 64 กาวเกงวิทย 1 (BKN63126) 5,500 บาท
7,500 บาท

***โปรโมชั่นสุดพิเศษ *** สมัครกาวเกงวิทย 1+2 พรอมกัน รับสวนลด 1,000 บาท
เปดเทอม
วันเสาร
2
เริ่ม 6 พ.ย. 64 - 19 ก.พ. 65
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ตะลุยโจทยวิทย
สอบเขา ม.1 Gifted 1
(BKN63127)
7,500 บาท

ตะลุยโจทยวิทย
สอบเขา ม.1 Gifted 2
(BKN63128)
7,500 บาท

BKN Gifted SCI
Series 3
ตะลุยโจทยยาก 500 ขอ++
(BKN63056) 7,500 บาท

วิทยาศาสตรพื้นฐาน ม.ตน
วางรากฐานความรูวิทยาศาสตรแบบพื้นฐาน เนื้อหาเขมขนเต็มอัตรา ไดสาระความรูแบบครบถวน
สมบูรณที่สุด จากทีมผูสอนที่มีความรู ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณเฉพาะทางโดยตรง
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนทั้งภาคปกติ, โครงการ EP ที่ตองการวางรากฐานความรู
วิชาวิทยาศาสตร แบบเจาะลึก เนื้อหาความรูเขมขนเต็มอัตรา พรอมไดสาระตามหลักสูตรแกนกลางครบถวน เพื่อการเรียน
เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และตอยอดความรูมุงสูการแขงขันวิทยาศาสตรในสาขาตางๆ
คอรส

รายละเอียด

BKN Sci 1
ชีวะเซลล-พืช

เซลลและโครงสรางเซลล, กลองจุลทรรศน, การแพร, การสังเคราะหแสง, การลำเลียงในพืช,
การเจริญเติบโตของพืช, การตอบสนองตอสิ่งเรา, พืชและการสืบพันธุของพืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

BKN Sci 2
ฟสิกสพื้นฐาน

พื้นฐานแสงเบื้องตน, การคำนวณเลนสและกระจก, อุณหภูมิและความรอน, การยุบตัวตานทานไฟฟา,
ตรีโกณมิติเบื้องตน, การหาคาความชันกราฟเสนตรง, เวกเตอร, การเคลื่อนที่, หลักการเขียนแรง,
แรงเสียดทาน, งานและพลังงาน

BKN Sci 3
เคมีพื้นฐาน

สารรอบตัว, สมบัติของสาร, การจำแนกสาร, สารละลายและความเขมขน, การแยกสาร, ตารางธาตุ,
ธาตุและสารประกอบ, อะตอมและอนุภาคมูลฐาน, ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานและการดุลสมการ,
สารละลายกรด-เบส

BKN Sci 4
โลกและดวงดาว

โครงสรางของโลก, การเปลี่ยนแปลงทางธรณี, ดิน หิน แร, เชื้อเพลิงธรรมชาติ, ปโตรเลียม,
พลังงานทดแทน, การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ,มลภาวะทางอากาศและแหลงน้ำ,
ปรากฏการณทางดาราศาสตร, เทคโนโลยีอวกาศและการใชประโยชน

BKN Sci 5
ชีววิทยา

อวัยวะและระบบรางกาย, ระบบยอยอาหาร, ระบบเลือด, ระบบหายใจ, ระบบขับถายของเสีย,
ระบบสืบพันธุหญิงและชาย, พันธุกรรม, ระบบนิเวศ, อาหารและโภชนาการ

ฟสิกส A
คลื่น แสง เสียง

คลื่น, เสียงและการไดยิน, แสงและการมองเห็น, การสะทอนและการหักเหของแสง, เลนสนูน, เลนสเวา,
กระจกนูน, กระจกเวา

ฟสิกส B
ไฟฟา ความรอน

ไฟฟาและแมเหล็ก, ความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟา, กระแสไฟฟา และความตานทานไฟฟา,
วงจรไฟฟา, อิเล็กทรอนิคเบื้องตน, พลังงานความรอน, ของเหลว, แกส

ฟสิกส C
กลศาสตร

เวกเตอร, การเคลื่อนที่, แรงเสียดทาน, กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน, แรงลอยตัว, งานและพลังงาน,
โมเมนต, เครื่องกล

ธรณีวิทยา
และดาราศาสตร

เรียนรูสาระเพิ่มเติมในกลุมเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีวิทยา,เทคโนโลยีธรณี
และระบบสุรยิ ะตาง ๆ ที่นาสนใจ

*วิธีเลือกคอรสเรียน

แบบที่ 1 – เลือกคอรสที่ตรงกับเรื่องที่โรงเรียนของนักเรียนสอนเพื่อทำเกรด
แบบที่ 2 – เลือกคอรสไดตามความสะดวก เพื่อวางรากฐานความรูระยะยาว เติมเต็มในหลักสูตรแกนกลาง
ของระดับชั้นมัธยมตน และสำหรับการเตรียมพรอมสอบเขา ม.4
B KN B EST S CI

9

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
สำหรับนักเรียน ม.ตน ที่จบเนื้อหาพื้นฐานในแตละกลุมเรื่องมาแลว ตองการเรียนรูเนื้อหาเชิงลึก
เพื่อเจาะความเขมขนในแตละเรื่องสำหรับการสอบแขงขันรายการตางๆ ที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted
และสอบเขา ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ, โรงเรียนกำเนิดวิทย, โรงเรียนบมเพาะทางวิทยาศาสตร
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เคมีเชิงลึก เพื่อการแขงขัน ม.ตน + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
Adv.Chem 1
ทฤษฎีบทเขม

การเขียนสูตรเคมีของธาตุและสารประกอบ, การเขียนปฏิกิริยาเคมี,
โครงสรางอะตอม, การจัดเรียงอิเล็กตรอน, เลขออกซิเดชัน, ธาตุกัมมันตรังสี

Adv.Chem 2
ทฤษฎีบทเขม

โครงสรางของสารและพันธะเคมี, เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล,
พอลิเมอรและปโตรเคมี, ปฏิกิริยารีดอกซ, ไฟฟาเคมี

Adv.Chem 3
คำนวณเขม

โมลและปริมาณสารสัมพันธ, แกส-ของเหลว-ของแข็ง, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี,
กรด-เบส, การคำนวณคา pH
ปูพื้นฐานความรูเคมี BKN SCI 3 + BKN SCI 4

Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม

เรยนพรอมกันได

Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม

Adv.Chem 3 คำนวณเขม
สำหรับลงสนามสอบแขงขันวทยรายการตางๆ ที่สำคัญ

หลักสูตรเคมีเชิงลึก ม.ตน
1. เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี นักเรียนควรผานคอรส BKN SCI 3 และ BKN SCI 4
2. คอรส Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม และ Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม สามารถเรียนพรอมกันได
3. คอรส Adv.Chem 3 คำนวณเขม เปนเรื่องที่ตองอาศัยฐานการเรียนรูเคมีภาคทฤษฎีมากอน เพื่อประสิทธิภาพในการ
เรียนรูที่ดี นักเรียน ควรผานคอรส Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม และ Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม มากอน
4. หลักสูตรนี้เปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted และนักเรียนสามารถนำไปใชในสนามสอบแขงขันรายการตางๆ
ที่สำคัญในระดับ ม.ตน อาทิ IJSO, IMSO ฯลฯ ทั้งยังเปนพื้นฐานที่ดีในการเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ฯลฯ
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ฟสิกสเชิงลึก เพื่อการแขงขัน ม.ตน + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
Adv.Physics 1
ไฟฟา แสง

เรียนเนื้อหาสองสวนหลัก โดยสวนแรกเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา โดยเรียนชนิดและรูปแบบ
ในการจินตนาการไฟฟา ประจุ กระแสไฟฟา ศักยไฟฟา ความตานทานไฟฟา กำลังไฟฟา
และอุปกรณทางไฟฟา สวนที่สองเรียนเกี่ยวกับแสง การสะทอน การหักเห เลนสและกระจก
โดยประกอบไปดวย การจินตนาการของไฟฟา และการแยกประเภทของไฟฟา, ประจุไฟฟา,
กระแสไฟฟา, ศักยไฟฟาและความตางศักยไฟฟา, ความตานทานไฟฟาและการรวมวงจร
ไฟฟาแบบตางๆ, กำลังทางไฟฟาและคาไฟฟา, มิเตอรทางไฟฟา, อุปกรณทางไฟฟา,
แสงและคุณสมบัติตางๆของแสง, การสะทอน, การหักเห, ระจกเงาราบ, กระจกนูน
และกระจกเวา, เลนสนูนและเลนสเวา, การวาดและคำนวณการเกิดภาพ

Adv.Physics 2
ความรอน ของไหล

เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับความรอน การถายเทความรอน การวัดอุณหภูมิ การคำนวณปริมาณ
การถายเทความรอน คลื่นกล ความดัน ความหนาแนน ของแข็ง ของไหล แกส
โดยประกอบไปดวย การนิยามความรอนและการถายเทความรอน, อุณหภูมิและเทอรโมมิเตอร,
การคำนวณความรอน, ชนิดของคลื่นและสวนประกอบของคลื่นๆ, คลื่นเสียง, ความดัน,
ความหนาแนน, ของแข็ง, ของไหลและแรงลอยตัว, แกส

Adv.Physics 3
กลศาสตร

เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับนิยามปริมาณตาง ๆที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แรงตางๆ โมเมนต งานและพลังงาน ประสิทธิภาพ การไดเปรียบเชิงกล โดยประกอบไปดวย
การนิยามปริมาณการเคลื่อนที่, กราฟการเคลื่อนที่, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, แรงชนิดตางๆ,
โมเมนต, พลังงาน,งานและกำลัง, ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล

ปูพื้นฐานฟสิกส BKN SCI2

Adv.Physics 1
ไฟฟา แสง

Adv.Physics 2
ความรอน ของไหล

Adv.Physics 3
กลศาสตร

เนื้อหาไมตอเนื่องกัน แยกเปนกลุมเร่อง
สามารถเลือกเรยนไดตามความตองการของนักเรยนเปนหลัก

หลักสูตรฟสิกสเชิงลึก ม.ตน
1. เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดีนักเรียนควรผานคอรส BKN SCI 2
2. Adv.Phys แตละคอรสไมตอเนื่องกัน เลือกเรียนไดตามความตองการของนักเรียน
3. หลักสูตรนี้เปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted และนักเรียนสามารถนำไปใชในสนามสอบแขงขัน
รายการตางๆ ที่สำคัญในระดับ ม.ตน อาทิ IJSO, สอวน.ดาราศาสตร, สอวน.ฟสิกส ฯลฯ ทั้งยังเปนพื้นฐานที่ดี
ในการเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ฯลฯ
BKN BEST SCI
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ชีวะเชิงลึก เพื่อการแขงขัน ม.ตน + ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced

Adv.Bio 1

เซลลและหนาที่ของเซลล, ออรแกเนลและหนาที่, การแบงเซลล, สารอาหาร,
อนุกรมวิธาน,การหายใจระดับเซลล, ระบบนิเวศ, กลองจุลทรรศน

Adv.Bio 2

ระบบยอยอาหารของคนและสัตว, ระบบหมุนเวียน, ระบบหายใจ, ระบบขับถาย,
ระบบสืบพันธุพืช, ระบบสืบพันธุของคนและสัตว

Adv.Bio 3

ระบบประสาท, ระบบตอมไรทอ, การเคลื่อนที่, พฤติกรรม, การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม,
ยีน, โครโมโซม, เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร, วิวัฒนาการ, เนื้อเยื่อพืชและการลำเลียง,
การสังเคราะหแสง

หลักสูตรชีวะเชิงลึก ม.ตน
1. เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดีนักเรียนควรผานคอรส BKN SCI 1 และ BKN SCI 5
2. Adv.Bio 1 – 2 – 3 แตละคอรสไมตอเนื่องกัน เลือกเรียนไดตามความตองการของนักเรียน
3. หลักสูตรนี้เปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted และนักเรียนสามารถนำไปใชในสนามสอบแขงขัน
รายการตางๆ ที่สำคัญในระดับ ม.ตน อาทิ IJSO, IMSO ฯลฯ ทั้งยังเปนพื้นฐานที่ดีในการเตรียมความพรอม
สอบเขา ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ฯลฯ
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ปดเทอมชวงที่ 1 เริ่มวันที่ 22 มี.ค. – 9 เม.ย. 64 (เรียนวันจันทร-วันศุกร)
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
อ.ตุย
BKN26660
คาลงทะเบียน 7,000 บาท
ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง
อ.ขิง
BKN26661
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน ฟสิกส C กลศาสตร
อ.ขิง
อ.ขิง
BKN26662
BKN26663
คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชี่อมโยงแนว Advanced
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

Adv.CHEM 1
Adv.CHEM 2
Adv.Phys 1
Adv.Phys 2
ทฤษฎีบทเขม
ทฤษฎีบทเขม
ไฟฟา - แสง
ความรอน ของไหล
อ.ตุย
อ.ตุย
อ.ณัฐ
อ.ณัฐ
BKN27160
BKN27161
BKN27200
BKN27201
คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท

BKN BEST SCI
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ปดเทอมชวงที่ 2 เริ่มวันที่ 19 เม.ย. – 7 พ.ค. 64 (เรียนวันจันทร-วันศุกร)
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

SCI 5 ชีววิทยา
SCI 1 ชีวะเซลล-พืช
รศ.ดร.สมาน
รศ.ดร.สมาน
BKN26667
BKN26664
คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท
SCI 4 โลกและดวงดาว
SCI 3 เคมีพื้นฐาน
อ.ตุย
อ.ตุย
BKN26666
BKN26665
คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท
SCI 2 ฟสิกสพื้นฐาน ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง
อ.ขิง
อ.ขิง
BKN26668
BKN26669
คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน
อ.ขิง
BKN26670
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชี่อมโยงแนว Advanced
08.00-10.00

10.10-12.10

Adv.CHEM 3
คำนวณเขมขน
อ.ตุย
BKN27162
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

Adv.Phys 1
Adv.Phys 3
ไฟฟา - แสง
กลศาสตร
อ.ณัฐ
อ.ณัฐ
BKN27209
BKN27202
คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ธรณีวิทยาและดาราศาสตร
อ.แอมป
BKN27206
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยเตรียมสอบเขา ม.4 Mwits-KVIS-TU
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30
สรุปชีวะสอบเขา ม.4
Mwits-Kvis-TU
รศ.ดร.สมาน
BKN27163
คาลงทะเบียน 7,500 บาท
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เปดเทอม 1 วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

ฟสิกส C กลศาสตร ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง
อ.ขิง
อ.ขิง
อ.ขิง
BKN26674
BKN26673
BKN26672
คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชี่อมโยงแนว Advanced
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

Adv.CHEM 1
Adv.CHEM 2
ทฤษฎีบทเขม
ทฤษฎีบทเขม
อ.ตุย
อ.ตุย
BKN27164
BKN27165
คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท

15.10-17.10

17.30-19.30

Adv.Bio 1
Adv.Bio 2
ชีวะเชิงลึก
ชีวะเชิงลึก
รศ.ดร.สมาน
รศ.ดร.สมาน
BKN27166
BKN27167
คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยเตรียมสอบเขา ม.4 Mwits-KVIS-TU
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

สรุปเนื้อหา
ตะลุยโจทยชีวะ
ตะลุยโจทยเคมี
ฟสิกส ม.ตน
พิชิต Mwits-Kvis
พิชิต Mwits-Kvis
อ.ณัฐ
รศ.ดร.สมาน
อ.ตุย
BKN27203
BKN27168
BKN27169
คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท
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เปดเทอม 1 วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
08.00-10.00

10.10-12.10

SCI 5 ชีววิทยา
รศ.ดร.สมาน
BKN26679
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

SCI 1 ชีวะเซลล-พืช
รศ.ดร.สมาน
BKN26675
คาลงทะเบียน 7,000 บาท
SCI 3 เคมีพื้นฐาน
SCI 4 โลกและดวงดาว
อ.ตุย
อ.ตุย
BKN26677
BKN26678
คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน
อ.ขิง
อ.ขิง
BKN26681
BKN26682
คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท

SCI 2 ฟสิกสพื้นฐาน
อ.ขิง
BKN26680
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชี่อมโยงแนว Advanced
08.00-10.00
Adv.CHEM 3
คำนวณเขมขน
อ.ตุย
BKN27170
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10
Adv.Bio 3
ชีวะเชิงลึก
รศ.ดร.สมาน
BKN27171
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

Adv.Phys 1
Adv.Phys 2
ไฟฟา แสง
ความรอน ของไหล
อ.ณัฐ
อ.ณัฐ
BKN27172
BKN27173
คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท
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17.30-19.30

ปดเทอม 4 - 22 ต.ค. 64 (จันทร-ศุกร)
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

SCI 1 ชีวะเซลล-พืช
SCI 5 ชีววิทยา
SCI 3 เคมีพื้นฐาน
SCI 4 โลกและดวงดาว
รศ.ดร.สมาน
รศ.ดร.สมาน
อ.ตุย
อ.ตุย
BKN26683
BKN26686
BKN26684
BKN26685
คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท
SCI 2 ฟสิกสพื้นฐาน
ฟสิกส C กลศาสตร
ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน
อ.ขิง
อ.ขิง
อ.ขิง
อ.ขิง
BKN26701
BKN26690
BKN26688
BKN26689
คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชี่อมโยงแนว Advanced
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

Adv.CHEM 1
ทฤษฎีบทเขม
อ.ตุย
BKN27174
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

17.30-19.30
Adv.Phys 3
กลศาสตร
อ.ณัฐ
BKN27175
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยเตรียมสอบเขา ม.4 Mwits-KVIS-TU
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

ติวเขมโคงเคมี
ติวเขมโคงฟสิกส
ติวเขมโคงชีวะ
ตะลุยโจทยธรณีวิทยา
พิชิต Mwits-KVIS
พิชิต Mwits-KVIS
พิชิต Mwits-KVIS
และดาราศาสตร
อ.ตุย
อ.ณัฐ
รศ.ดร.สมาน
อ.แอมป
BKN27204
BKN27177
BKN27176
BKN27207
คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท

BKN BEST SCI
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เปดเทอม 2 วันเสาร เริ่ม 6 พ.ย. 64
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
อ.ตุย
BKN26691
คาลงทะเบียน 7,000 บาท
ฟสิกส B ไฟฟา ความรอน ฟสิกส C กลศาสตร
SCI 2 ฟสิกสพื้นฐาน
อ.ขิง
อ.ขิง
อ.ขิง
BKN26693
BKN26694
BKN26692
คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชี่อมโยงแนว Advanced
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

Adv.Bio 1
Adv.Bio 2
ชีวะเชิงลึก
ชีวะเชิงลึก
รศ.ดร.สมาน
รศ.ดร.สมาน
BKN27179
BKN27180
คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท
Adv.CHEM 2
ทฤษฎีบทเขม
อ.ตุย
BKN27178
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยเตรียมสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
08.00-10.00

10.10-12.10

CHEM TU อ.ตุย
Phys TU อ.ณัฐ
ตะลุยโจทยเคมี
ตะลุยโจทยฟสิกส
สอบเขาเตรียมฯ
สอบเขาเตรียมฯ
BKN27182
BKN27205
คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท
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13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30
Bio TU รศ.ดร.สมาน
ตะลุยโจทยชีวะ
สอบเขาเตรียมฯ
BKN27183
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

เปดเทอม 2 วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
08.00-10.00

10.10-12.10

ฟสิกส A คลื่น แสง เสียง
อ.ขิง
BKN26698
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

BKN SCI 2 ฟสิกสพื้นฐาน ฟสิกส C กลศาสตร
อ.ขิง
อ.ขิง
BKN26697
BKN26699
คาลงทะเบียน 7,000 บาท คาลงทะเบียน 7,000 บาท
SCI 3 เคมีพื้นฐาน
อ.ตุย
BKN26696
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

SCI 4 โลกและดวงดาว
อ.ตุย
BKN26700
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทยาศาสตรเชิงลึก + ฝกโจทยเชี่อมโยงแนว Advanced
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

Adv.CHEM 1
Adv.Bio 1
Adv.Bio 2
Adv.Bio 3
ทฤษฎีเขมขน
ชีวะเชิงลึก
ชีวะเชิงลึก
ชีวะเชิงลึก
อ.ตุย
รศ.ดร.สมาน
รศ.ดร.สมาน
รศ.ดร.สมาน
BKN27184
BKN27185
BKN27186
BKN27187
คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยเตรียมสอบเขา ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

17.30-19.30

ตะลุยโจทยธรณีวิทยา
และดาราศาสตร
อ.แอมป
BKN27208
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

BKN BEST SCI
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โรงเรียนกวดวิชาบานคำนวณวิทย-คณิต

พัฒนาความรูตามศักยภาพของผูเรยน
เนื่องจากในสนามสอบแขงขันตางๆ ไมวาจะเปนแขงขันทางวิชาการ
หรือแขงขันสอบเขา ม.1 และ ม.4 ในปจจุบันมีอัตราการแขงขันที่สูงขึ้น
ทางโรงเรียนมีบริการวางแผนการเรียน และแนะนำแนวทางในการ
เตรียมความพรอมใหกับนักเรียนใหเปนรายบุคคล สำหรับทานผูปกครอง
ที่สนใจสามารถติดตอเพื่อทำความเขาใจและวางแผนคอรสอยางเปน
ขั้นตอน ในวันและเวลาทำการของโรงเรียนบานคำนวณคะ

วทยาศาสตรประถมปลายและมัธยมตน

ชีวะ – เคมี – ฟสิกส – ธรณีวิทยา – ดาราศาสตร
สอนสด โดยทีมติวเตอรแตละสาขาวชาโดยตรง

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต
สถานที่เรียนเดิม ชั้น 3 หองเลขที่ 306-307, 312-316 อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร ซอย 8 (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)
สถานที่เรียนใหม ชั้น 11 อาคาร SiamScape สยามสแควร ซอย 7

เบอรโทรศัพท : 02-250-7523
LINE Official Account : @bknmattayom

อ.ขง

อ.ตุย

รศ.ดร.สมาน

อ.พี่โอหม

อ.พี่หมอเชน

อ.พี่ณัฐ

เมื่อนโยบายภาควิทย ตองมีการทดสอบการคิดวิเคราะห
การเรียนใหรู และเขาใจ จึงตองเรียนแบบ

“สอนสด”

เพื่อติดตาม + ถามตอบ + ตรงประเด็น

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

กด

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

เปดรับสมัคร
ตั้งแตวันที่ 31 ม.ค. 64 เปนตนไป

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

