
เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2564 เปนตนไป

สอนสดทุกรอบ โดยติวเตอรเฉพาะทางฝมือระดับขั้นเทพ
ที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียน

เกิดความเขาใจและนำไปใชไดจริง
และคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ จากโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง
มีความรู ความสามารถ ในประสบการณ การสอนมายาวนาน

คณิตศาสตร   เคมี   ฟสิกส   ชีววิทยา   ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต



คอรสเรยนสอนสด    คณิตศาสตร ม.ปลาย (ม.4-ม.6)

 รหัสคอรส คอรสเรียนสำหรับ ม.4 ชวงท่ีเรียน วันท่ีเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN14330 พื้นฐาน Fun  ม.4/1 PLUS ปดเทอม เม.ย. จันทร-ศุกร เร่ิม 19 เม.ย. – 7 พ.ค. 64 15.10-17.10 8000

 BKN14331 ตะลุยโจทย Fun  ม.4/1 PLUS เปดเทอม 1 วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64  15.10-17.10 8000

 BKN14332 พื้นฐาน Fun  ม.4/2 PLUS ปดเทอม ต.ค.  จันทร-ศุกร เริ่ม 4-22 ต.ค. 64  15.10-17.10 8000

 BKN14333 ตะลุยโจทย Fun  ม.4/2 PLUS เปดเทอม 2 วันเสาร เริ่ม 6 พ.ย. 64 – 19 ก.พ. 65 15.10-17.10 8000

โปรโมชั่นสุดพิเศษ!!! สำหรับ คอรสสด คณิต ม.ปลาย อ.ยง ในป 2564 นี้ ทุกคอรสลดทันท ี50%...
เรียนคุม คุณภาพครบ พบกับคอรสเรียนดี ๆ ที่ อ.ยง จัดใหไดที่ BKN Center

FUN MATH PLUS อ.ยง 

 หัวขอโดยละเอียด
 Fun ม.4/1 Plus หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา
ทุกบทเรียน Plus ดวยโจทยระคนประยุกตซับซอนระดับ 1 ดาว, 
2 ดาว และ 3 ดาว
บทที่ 1 เซต
เซตและการเขียนเซต, ชนิดของเซต และ ความสัมพันธระหวางเซต, 
แผนภาพเวนน – ออยเลอร และการปฏิบัติการทางเซต, 
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว
บทที่ 2 ตรรกศาสตร
ประพจน, การเช่ือมประพจน, รูปแบบของประพจนที่สมมูลกัน
และสัจนิรันดร, คาความจริงและสมมูลของประโยคเปดที่มีตัวบงปริมาณ, 
การอางเหตุผลและการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
จำนวนจริง, ระบบจำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง, การแกสมการ, 
อสมการของพหุนามตัวแปรเดียวและชวงของจำนวนจริง, 
การแกสมการและอสมการในรูปคาสัมบูรณ
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว
บทที่ 4 เมทริกซ
เมทริกซ, การบวก การคูณเมทริกซและทรานสโพสของเมทริกซ, 
ดีเทอรมิแนนต, ไมเนอร และโคแฟคเตอร, อินเวอรสการคูณ
หรือตัวผกผันการคูณของเมทริกซและเมทริกซผูกพัน, 
การใชเมทริกซแกระบบสมการเชิงเสน
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว

 หัวขอโดยละเอียด
 Fun ม.4/2 Plus หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา
ทุกบทเรียน Plus ดวยโจทยระคนประยุกตซับซอนระดับ 1 ดาว, 
2 ดาว และ 3 ดาว
บทที่ 1 ความสัมพันธและฟงกชัน
ผลคูณคารทีเชียน, ความสัมพันธ, โดเมนและเรนจของความสัมพันธ, 
กราฟของความสัมพันธ, ตัวผกผันของความสัมพันธ, 
ฟงกชันและชนิดของฟงกชัน, ฟงกชันผกผัน, 
การดำเนินการของฟงกชัน, ฟงกชันประกอบ
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว

บทที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห
ผลคูณความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห, 
จุดแบงระหวางสองจุด, ความชนัของเสนตรง, 
เสนขนานและเสนตั้งฉาก, สมการเสนตรง, 
ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุด
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว

บทที่ 3 ภาคตัดกรวย
วงกลม, พาราโบลา, วงรี, ไฮเปอรโบลา
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว

2 ดูรายละเอียดหลักสูตรคอรสเรียนไดที่ www.bkn-center.com



จัดกลุมคณิต ม.ปลาย อ.พี่นก (อ.ณัฐศักดิ์ สวัสดีศรีโรจน)

จัดกลุมเรียนสด  คณิตศาสตร ม.ปลาย จัดเต็ม ทุุกคอรสเรียน 45 ชม.+++
 คอรสเรียนสำหรับ ม.6 ชวงที่เรียน วันเรียน เวลาเรียน

 คณิต ม.6 เทอม 1 + เทอม 2 ปดเทอม วันจันทร-วันศุกร  เริ่ม 22 มี.ค. – 9 เม.ย. 64  13.00-16.00

 คณิตสอบแพทย+วิศวะ Series 1 เปดเทอม 1 วันอาทิตย  เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64 13.00-16.00

 คณิตสอบแพทย+วิศวะ Series 2 ปดเทอม วันจันทร-วันศุกร  เริ่ม 4-22 ต.ค. 64  13.00-16.00

 คณิตสอบแพทย+วิศวะ Series 3 เปดเทอม 2 วันอาทิตย  เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ. 65 13.00-16.00

สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียน คอรสจัดกลุมเรียนสด คณิต อ.นกณัฐ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเรียนไดที่

Call Center : 02-250-7523  และทาง LINE Official Account : @bknmattayom

 คอรสเรียนสำหรับ ม.4 ชวงที่เรียน วันเรียน เวลาเรียน

 BKN Complete Math ปดเทอม วันจันทร-วันศุกร  เริ่ม 22 มี.ค. – 9 เม.ย. 64  16.30-19.00

 คณิต ม.4 เทอม 1 ปดเทอม วันจันทร-วันศุกร  เริ่ม 19 เม.ย. – 7 พ.ค. 64  16.15-19.15

 ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 1 (รอบที่ 1) เปดเทอม 1 วันเสาร  เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64 16.15-19.15

 ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 1 (รอบที่ 2) เปดเทอม 1 วันอาทิตย  เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64 16.15-19.15

 คณิต ม.4 เทอม 2 ปดเทอม วันจันทร-วันศุกร  เริ่ม 4-22 ต.ค. 64 16.15-19.15

 ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 2 (รอบที่ 1) เปดเทอม 2 วันเสาร  เริ่ม 6 พ.ย. 64 – 19 ก.พ. 65 16.15-19.15

 ลุยโจทยคณิต ม.4 เทอม 2 (รอบที่ 2) เปดเทอม 2 วันอาทิตย  เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ. 65 16.15-19.15

 คอรสเรียนสำหรับ ม.5 ชวงที่เรียน วันเรียน เวลาเรียน

 คณิต ม.5 เทอม 1 ปดเทอม วันจันทร-วันศุกร  เริ่ม 19 เม.ย. – 7 พ.ค. 64  13.00-16.00

 ลุยโจทยคณิต ม.5 เทอม 1 เปดเทอม 1 วันเสาร  เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64 13.00-16.00

 ลุยโจทยคณิต ม.5 เทอม 1 เปดเทอม 1 วันอังคาร เริ่ม 8 มิ.ย. – 14 ก.ย. 64 17.00-20.00

 คณิต ม.5 เทอม 2 เปดเทอม 2 วันเสาร  เริ่ม 6 พ.ย. 64 – 19 ก.พ. 65 13.00-16.00
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เคมี เรียนสดกับ  อ.พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ), อ.พี่โอหม (ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ),
  อ.อารม (อาจารยผูทรงคุณวุฒิ)
ชีวะ เรียนสดกับ  อ.พี่หมอเชน (นพ.วิสุทธิ์  ภัทรกิจนิรันดร)
ฟสิกส เรียนสดกับ  อ.พี่ณัฐ (อ.ณัฐกร จำปาวัลย) และ อ.มามา (อาจารยผูทรงคุณวุฒิ)
อังกฤษ เรียนสดกับ  อ.เอ (อ.ผูทรงคุณวุฒิ)
คณิตศิลป เรียนสดกับ  อ.พี่บิ๊ก (อ.สิทธิศักดิ์ อรุมชูตี)

หลักสูตรคอรสเรียน 15 ครั้ง รวม 30 ชม. สอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิดและทั่วถึง

 คอรสเรียนสำหรับ ม.4 เทอม 1 วันเรียน เวลาเรียน

เคมี ม.4 เทอม 1 (ตอ.) อ.อารม  วันเสาร-อาทิตย 08.00-12.00 น. เริ่ม 17 เม.ย. – 9 พ.ค. 64 

ฟสิกส ม.4 เทอม 1 (ตอ.) อ.มามา วันเสาร-อาทิตย 13.00-15.00 น.
 เริ่ม 17 เม.ย. – 9 พ.ค. 64 และ 15.30-17.30 น.

ฟสิกส ม.4 เทอม 1 อ.พี่ณัฐ วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. 64 13.00-15.00 น.

ฟสิกส ม.4 เทอม 1 อ.พี่ณัฐ วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. 64 08.00-10.00 น.

เคมี ม.4 เทอม 1 อ.พี่โอหม วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. 64 10.10-12.10 น.

ชีวะ ม.4 เทอม 1 อ.พี่หมอเชน วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. 64 13.00-15.00 น.

อังกฤษ ม.4 เทอม 1 (ตอ.) อ.เอ วันจันทร เริ่ม 7 มิ.ย. 64 17.00-19.00 น.

เคมี ม.4 เทอม 1 (ตอ.) อ.พี่ตุย วันอังคาร เริ่ม 8 มิ.ย. 64 17.00-19.00 น.

คณิตศิลป ม.4 เทอม 1 (ตอ.) อ.พี่บิ๊ก วันอังคาร เริ่ม 8 มิ.ย. 64 17.00-19.00 น.

ตะลุยโจทยฟสิกส ม.4/1 (ตอ.) อ.มามา วันพุธ เริ่ม 9 มิ.ย. 64 17.00-19.00 น.

4 ดูรายละเอียดหลักสูตรคอรสเรียนไดที่ www.bkn-center.com

จัดกลุมยอยพิเศษเจาะเขมรายวิชา



เคมี เรียนสดกับ  อ.พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ), อ.พี่โอหม (ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ),
  อ.อารม (อาจารยผูทรงคุณวุฒิ)
ชีวะ เรียนสดกับ  อ.พี่หมอเชน (นพ.วิสุทธิ์  ภัทรกิจนิรันดร)
ฟสิกส เรียนสดกับ  อ.พี่ณัฐ (อ.ณัฐกร จำปาวัลย) และ อ.มามา (อาจารยผูทรงคุณวุฒิ)
อังกฤษ เรียนสดกับ  อ.เอ (อ.ผูทรงคุณวุฒิ)
คณิตศิลป เรียนสดกับ  อ.พี่บิ๊ก (อ.สิทธิศักดิ์ อรุมชูตี)

หลักสูตรคอรสเรียน 15 ครั้ง รวม 30 ชม. สอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิดและทั่วถึง

 คอรสเรียนสำหรับ ม.4 เทอม 2 วันเรียน เวลาเรียน

ฟสิกส ม.4 เทอม 2 (ตอ.) อ.มามา วันเสาร-อาทิตย 13.00-15.00 น.
 เริ่ม 25 ก.ย. – 17 ต.ค. 64 และ 15.30-17.30 น.

ฟสิกส ม.4 เทอม 2 อ.พี่ณัฐ วันเสาร เริ่ม 6 พ.ย. 64 13.00-15.00 น.

ฟสิกส ม.4 เทอม 2  อ.พี่ณัฐ วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 08.00-10.00 น.

เคมี ม.4 เทอม 2 อ.พี่โอหม วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 10.10-12.10 น.

ชีวะ ม.4 เทอม 2 อ.พี่หมอเชน วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 13.00-15.00 น.

อังกฤษ ม.4 เทอม 2 (ตอ.) อ.เอ วันจันทร เริ่ม 8 พ.ย. 64 17.00-19.00 น.

เคมี ม.4 เทอม 2 (ตอ.) อ.พี่ตุย วันอังคาร เริ่ม 9 พ.ย. 64 17.00-19.00 น.

คณิตศิลป ม.4 เทอม 2 (ตอ.) อ.พี่บิ๊ก วันอังคาร เริ่ม 9 พ.ย. 64 17.00-19.00 น.

ตะลุยโจทยฟสิกส ม.4/2 (ตอ.) อ.มามา วันพุธ เริ่ม 10 พ.ย. 64 17.00-19.00 น.

จัดกลุมยอยพิเศษเจาะเขมรายวิชา
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เคมี เรียนสดกับ  อ.พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ), อ.พี่โอหม (ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ),
  อ.อารม (อาจารยผูทรงคุณวุฒิ)
ชีวะ เรียนสดกับ  อ.พี่หมอเชน (นพ.วิสุทธิ์  ภัทรกิจนิรันดร)
ฟสิกส เรียนสดกับ  อ.พี่ณัฐ (อ.ณัฐกร จำปาวัลย) และ อ.มามา (อาจารยผูทรงคุณวุฒิ)
อังกฤษ เรียนสดกับ  อ.เอ (อ.ผูทรงคุณวุฒิ)
คณิตศิลป เรียนสดกับ  อ.พี่บิ๊ก (อ.สิทธิศักดิ์ อรุมชูตี)

หลักสูตรคอรสเรียน 15 ครั้ง รวม 30 ชม. สอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิดและทั่วถึง

 คอรสเรียนสำหรับ ม.5 เทอม 1 วันเรียน เวลาเรียน

ฟสิกส ม.5 กลุม 1 (ไฟฟา) อ.พี่ณัฐ 19 เม.ย. - 7 พ.ค. 64 (จันทร-ศุกร) 10.10-12.10 น.

ฟสิกส ม.5 กลุม 1 (ไฟฟา) อ.พี่ณัฐ วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. 64 16.15-18.15 น.

ฟสิกส ม.5 กลุม 2 (คลื่น) อ.พี่ณัฐ วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. 64 10.10-12.10 น.

เคมี ม.5 เทอม 1 อ.พี่โอหม วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. 64 08.00-10.00 น.

ชีวะ ม.5 เทอม 1 อ.พี่หมอเชน วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. 64 15.30-17.30 น.

ฟสิกส ม.5 เทอม 1 (ตอ.) อ.มามา วันจันทร เริ่ม 7 มิ.ย. 64 17.00-19.00 น.

ลุยโจทยคณิต ม.5 เทอม 1 อ.นกณัฐ วันอังคาร เริ่ม 8 มิ.ย. 64 17.00-20.00 น.

เคมี ม.5 เทอม 1 (ตอ.) อ.พี่ตุย วันพุธ เริ่ม 9 มิ.ย. 64 17.00-19.00 น.

อังกฤษ ม.5 เทอม 1 (ตอ.) อ.เอ วันพฤหัส เริ่ม 10 มิ.ย. 64 17.00-19.00 น.

คณิตศิลป ม.5 เทอม 1 (ตอ.) อ.พี่บิ๊ก วันศุกร เริ่ม 11 มิ.ย. 64 13.00-15.00 น.

จัดกลุมยอยพิเศษเจาะเขมรายวิชา

6 ดูรายละเอียดหลักสูตรคอรสเรียนไดที่ www.bkn-center.com



เคมี เรียนสดกับ  อ.พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ), อ.พี่โอหม (ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ),
  อ.อารม (อาจารยผูทรงคุณวุฒิ)
ชีวะ เรียนสดกับ  อ.พี่หมอเชน (นพ.วิสุทธิ์  ภัทรกิจนิรันดร)
ฟสิกส เรียนสดกับ  อ.พี่ณัฐ (อ.ณัฐกร จำปาวัลย) และ อ.มามา (อาจารยผูทรงคุณวุฒิ)
อังกฤษ เรียนสดกับ  อ.เอ (อ.ผูทรงคุณวุฒิ)
คณิตศิลป เรียนสดกับ  อ.พี่บิ๊ก (อ.สิทธิศักดิ์ อรุมชูตี)

หลักสูตรคอรสเรียน 15 ครั้ง รวม 30 ชม. สอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิดและทั่วถึง

 คอรสเรียนสำหรับ ม.5 เทอม 2 วันเรียน เวลาเรียน

ฟสิกส ม.5 กลุม 3 4 – 22 ต.ค. 64 (จันทร-ศุกร) 15.10-17.10 น.(กลศาสตรวัสดุ-ความรอน-ของไหล)

ฟสิกส ม.5 กลุม 3 วันเสาร เริ่ม 6 พ.ย. 64 16.15-18.15 น.(กลศาสตรวัสดุ-ความรอน-ของไหล)

ฟสิกส ม.5 กลุม 1 (ไฟฟา) วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 10.10-12.10 น.

เคมี ม.5 เทอม 2 อ.พี่โอหม วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 08.00-10.00 น.

ชีวะ ม.5 เทอม 2 อ.พี่หมอเชน วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 15.30-17.30 น.

ฟสิกส ม.5 เทอม 2 (ตอ.) อ.มามา วันจันทร เริ่ม 8 พ.ย. 64 17.00-19.00 น.

คณิต ม.5 เทอม 2 อ.นกณัฐ วันอังคาร เริ่ม 9 พ.ย. 64 17.00-20.00 น.

เคมี ม.5 เทอม 2 (ตอ.) อ.พี่ตุย วันพุธ เริ่ม 10 พ.ย. 64 17.00-19.00 น.

อังกฤษ ม.5 เทอม 2(ตอ.) อ.เอ วันพฤหัส เริ่ม 11 พ.ย. 64 17.00-19.00 น.

คณิตศิลป ม.5 เทอม 2 (ตอ.) อ.พี่บิ๊ก วันศุกร เริ่ม 12 พ.ย.  64 13.00-15.00 น.

จัดกลุมยอยพิเศษเจาะเขมรายวิชา

ดูรายละเอียดหลักสูตรคอรสเรียนไดที่ www.bkn-center.com 7



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

สถานท่ีเรียนเดิม ชั้น 3 หองเลขที่ 306-307, 312-316  อาคารสยามกิตต์ิ สยามสแควร ซอย 8 (ตรงขามโรงแรมโนโวเทล สยาม)
สถานที่เรียนใหม ชั้น 11 อาคาร SiamScape สยามสแควร ซอย 7

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

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพ่ิมเพ่ือน”

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต




