พัฒนาความรู

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

ตามศักยภาพของผูเ รยน
เนื่องจากในสนามสอบแขงขันตางๆ
ไมวาจะเปนแขงขันทางวิชาการ หรือแขงขัน
สอบเขา ม.1 และ ม.4 ในปจจุบันมีอัตรา
การแขงขันที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนมีบริการ
วางแผนการเรี ย นและแนะนำแนวทาง
ในการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน
ใหเปน รายบุคคล สำหรับทานผูปกครอง
ที่สนใจสามารถติดตอเพื่อทำความเขาใจ
และวางแผน คอรสเรียนอยางเปนขั้นตอน
ในวันและเวลาทำการของโรงเรียนคะ

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 : @bknpratom

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

กด

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

เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2564 เปนตนไป

คอรสเรียนคณิตศาสตร ป.4 - ป.5
สอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิด พรอมมีประเมินผลการเรียน
ป.4 เสริมทักษะการคิดคำนวณพรอมการวิเคราะหแกโจทยปญหา
ป.4 เทอม 1
1. จำนวนนับที่มากกวา 100,000
2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกวา 100,000
3. การคูณ การหาร

ป.4 เทอม 2
4. การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
5. เวลา

1. เศษสวน
2. ทศนิยม
3. มุม

4. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
5. การนำเสนอขอมูล

ป.5 สรางฐานความรูและเสริมหลักสูตร ป.5 เทอม 1 และ ป.5 เทอม 2 (หลักสูตร 90 ชม.)
คณิตพื้นฐาน 1 (ป.5 เทอม 1)

คณิตพื้นฐาน 2 (ป.5 เทอม 1)

คณิตพื้นฐาน 3 (ป.5 เทอม 2)

หนวยที่ 1 จำนวนนับ
- การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ
- โจทยปญหา
- การประมาณคา ใกลเคียงจำนวนเต็มสิบ
เต็มรอย เต็มพัน
หนวยที่ 2 เศษสวน
- การบวก ลบ คูณ หารเศษสวนที่มีตัวสวน
เทากันและที่เปนพหุคูณ
- การเรียงลำดับเศษสวน
- โจทยปญหาเศษสวนพื้นฐาน
หนวยที่ 3 ทศนิยม
- การเขียนในรูปกระจาย, เรียงลำดับ
และเปรียบเทียบ
- การบวก ลบ คูณ และหาร ทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง
- โจทยปญหาทศนิยมพื้นฐาน
หนวยที่ 4 รอยละและเปอรเซ็นต
- การแปลงเศษสวน ทศนิยมในรูปรอยละ
และเปอรเซ็นต
- โจทยปญหารอยละและเปอรเซ็นต
(พื้นฐาน)
หนวยที่ 5 โจทยปญหาเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห

หนวยที่ 1 แบบรูปและลำดับ
- แบบรูปและลำดับของจำนวน
- ความสัมพันธของแบบรูปและลำดับ
- การหารูปทั่วไปของลำดับพื้นฐาน
- ปญหาเกี่ยวกับแบบรูป
หนวยที่ 2 สมการและการแกสมการ
(พื้นฐาน)
- สมการที่มีตัวไมทราบคาตัวเดียว
หนวยที่ 3 เรขาคณิต
- มุมและสวนของเสนตรง
หนวยที่ 4 เสนขนานเบื้องตน
หนวยที่ 5 แฟกทอเรียล เบื้องตน
หนวยที่ 6 สถิติและความนาจะเปน
- แผนภูมิแทงและแผนภูมิเปรียบเทียบ
- เหตุการณที่เกิดขึ้นแนนอน
อาจเกิดขึ้น หรือไมเกิดขึ้น
ไมเกิดขึ้นอยางแนนอน

หนวยที่ 1 รูปสามเหลี่ยม
- สวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
- การหาความยาวรอบรูป
- การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพื้นฐาาน
หนวยที่ 2 รูปสี่เหลี่ยม
- สวนประกอบของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ
- การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
- การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
และโจทยปญหาพื้นฐาน
หนวยที่ 3 รูปวงกลม
- สวนประกอบของรูปวงกลม
- การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่วงกลมพื้นฐาน
หนวยที่ 4 บทประยุกต
- บัญญัติไตรยางค และอัตราสวนพื้นฐาน
- รอยละและเปอรเซ็นตของการซื้อขาย
- โจทยปญหา กำไร ขาดทุน ลดราคา พื้นฐาน
- การหาดอกเบี้ยเบื้องตน
หนวยที่ 5 รูปเรขาคณิตสามมิติ
- การหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก
- สวนประกอบของและรูปคลี่ของทรงสามมิติ
รูปแบบตางๆ

หลักสูตรคณิตศาสตรพื้นฐาน 1-2-3 จัดทำขึ้นสำหรับการเรียนคณิตศาสตรแบบไลเรียงความรูตามลำดับขั้นตอน
โดยลักษณะการเรียนเนนฝกกระบวนการความรูแบบตอเนื่องและเชื่อมโยง เพื่อการสรางฐานการคิดคำนวณที่มั่นคง
และตอยอดในการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น
หมายเหตุ 1. คณิตพื้นฐาน 1 และ คณิตพื้นฐาน 2 สามารถเรียนพรอมกันได (ตรงกับเนื้อหา ป.5 เทอม 1)
2. คณิตพื้นฐาน 3 (ตรงกับเนื้อหา ป.5 เทอม 2) นักเรียนตองผานการเรียนจากเนื้อหาคณิตพื้นฐาน 1
และ คณิตพื้นฐาน 2 หรือจบเนื้อหาคณิต ป.5 เทอม 1 มากอน เพราะตองอาศัยฐานความรูการคิดคำนวณ
ที่ตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน
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คอรสเรียนคณิตศาสตร ป.6
สอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิด พรอมมีประเมินผลการเรียน
ป.6 สรางฐานความรูและเสริมหลักสูตร ป.6 เทอม 1 และ ป.6 เทอม 2 (หลักสูตร 90 ชม.)
คณิตเกงเลข 1 (ป.6 เทอม 1)
หนวยที่ 1 ระบบจำนวนเต็ม
- การบวก ลบ คูณ หาร
ในระบบจำนวนเต็ม
หนวยที่ 2 เลขยกกำลังพื้นฐาน
- การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง
- การคูณและการหารเลขยกกำลัง
- สัญญากรณทางวิทยาศาสตร
หนวยที่ 3 สมบัติของจำนวนนับ
(คิดวิเคราะห)
- จำนวนเฉพาะและการแยกตัวประกอบ
- การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ในรูปแบบเหลือเศษ
- โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
หนวยที่ 4 เศษสวน
- เศษซอน
- การบวก ลบ คูณ หาร
- เศษสวนแบบซับซอน
- โจทยปญหาเศษสวน (ประยุกต)
หนวยที่ 5 ทศนิยม
- ทศนิยมซ้ำ
- การบวก ลบ คูณ หาร
- ทศนิยมแบบซับซอน
- โจทยปญหาทศนิยม (ประยุกต)

คณิตเกงเลข 2 (ป.6 เทอม 1)
หนวยที่ 1 สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ในรูปแบบตาง ๆ
- โจทยปญหาสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว
หนวยที่ 2 ทิศและแผนผัง
- มาตราสวน
- โจทยปญหาทิศและแผนผัง
หนวยที่ 3 ลำดับและอนุกรม
- ลำดับเลขคณิต
- อนุกรมเลขคณิต
- สูตรการหาผลบวกของจำนวนนับ
หนวยที่ 4 คูอับดับและกราฟ
- คูอันดับ
- กราฟเสนและแผนภูมิวงกลม
- โจทยปญหา
หนวยที่ 5 รากที่สอง
- การหารากที่สองโดยใชการแยก
ตัวประกอบ
หนวยที่ 6 เรขาคณิต
- มุมและเสนขนาน (ประยุกต)

คณิตเกงเลข 3 (ป.6 เทอม 2)
หนวยที่ 1 รูปสามเหลี่ยม (ประยุกต)
- ทฤษฎีของพีทาโกรัสและการนำไปใช
- การหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปแบบตางๆ
- โจทยปญหาของรูปสามเหลี่ยม
หนวยที่ 2 รูปสี่เหลี่ยม (ประยุกต)
- การหาพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ
- โจทยปญหาของรูปสี่เหลี่ยม
หนวยที่ 3 วงกลม
- ความยาวรอบวง, พื้นที่วงกลม, พื้นที่วงแหวน
- โจทยปญหาของรูปวงกลม
หนวยที่ 4 การประยุกตทางเรขาคณิต
- โจทยประยุกตของรูปเรขาคณิตแบบตาง ๆ
หนวยที่ 5 บทประยุกต
- การซื้อขายมากกวา 1 ครั้ง
- การหาดอกเบี้ยเกิน 1 ป
- โจทยปญหาเชิงวิเคราะห
หนวยที่ 6 รูปทรงและปริมาตรของทรงสามมิติ
- สวนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ
- รูปคลี่และการหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติ
แบบตางๆ

หลักสูตรคณิตศาสตรเกงเลข 1-2-3 จัดทำขึ้นสำหรับการเรียนคณิตศาสตรแบบไลเรียงความรูตามลำดับขั้นตอน
โดยลักษณะการเรียนเนนฝกกระบวนการความรูแบบตอเนื่องและเชื่อมโยง เพื่อการสรางฐานการคิดคำนวณที่มั่นคง
และตอยอดในการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น
หมายเหตุ 1. คณิตเกงเลข 1 และ 2 สามารถเรียนพรอมกันได (ตรงกับเนื้อหา ป.6 เทอม 1)
2. คณิตเกงเลข 3 (ตรงกับเนื้อหา ป.6 เทอม 2)
นักเรียนตองผานการเรียนเนื้อหาจากคณิตเกงเลข 1 และ 2 หรือจบคณิต ป.6 เทอม 1 มากอน
เพราะตองอาศัยฐานความรูการคิดคำนวณที่ตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน
3. กรณีนักเรียนที่มีความประสงคจะเตรียมพรอมสำหรับสอบเขา ม.1
หลังจากที่เรียนจบคอรส คณิตเกงเลข 1-2-3 เรียบรอยแลว สามารถฝกโจทยกับคอรสคณิต ป.6 สอบเขา ม.1
ครูเจี๊ยบ ในหลักสูตร คอรสสรุปโจทยเรขาคณิต และคอรสสรุปโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
ตอดวย คอรสตะลุยโจทยเรขาคณิต และคอรสตะลุยโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
หากตองการสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted หรือโรงเรียนในเครือสาธิตฯ อาทิ สาธิตฯ ปทุมวัน
ที่มีแนวทางโจทยยากและการแขงขันสูง สามารถเพิ่มพูนทักษะการทำโจทยกับคอรส
ตะลุยโจทย Gifted Math 1 ตะลุยโจทย Gifted Math 2
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คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
หลักสูตร Fun Math ครูโยชิ
รูปแบบการเรียน




















อธิบายเนื้อหาอยางละเอียด โดยเริ่มตนจากความรูพื้นฐาน
พัฒนาตอเนื่องสูความเขาใจอยางถองแทเพื่อตอยอดไปถึง
คณิตศาสตรขั้นสูง
ดูแลนักเรียนอยางใกลชิดและทั่วถึง นักเรียนสามารถ
ถามขอสงสัยระหวางการเรียนไดอยางเปนกันเอง
ฝกฝนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางสม่ำเสมอ
พรอมเทคนิคคิดเร็ว
ทดสอบความเขาใจรายหัวขอในแตละบทเปนระยะ ๆ
ดวยแบบทดสอบยอย
เมื่อเรียนจบคอรสจะทำการวัดผลความเขาใจในเนื้อหา
ทั้งหมดที่ไดเรียนไปแลวในคอรสนั้น ๆ และนักเรียนจะไดรับ
ใบประเมินผลเปนการสรุปผลการเรียนทั้งหมด เพื่อใหผูปกครอง
ไดติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนไดอยางใกลชิด

หลักสูตร Fun Math ป.5 เทอม 1 และ Fun Math ป.5 เทอม 2 (หลักสูตร 60 ชม.)
เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง (สามารถเรียนพรอมกันได)
Fun Math ป. 5 เทอม 2

Fun Math ป. 5 เทอม 1
1. เศษสวน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน
2. ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
3. การนำเสนอขอมูล

1. บัญญัติไตรยางศ
2. รอยละ
3. เสนขนาน
4. รูปสี่เหลี่ยม
5. ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

หลักสูตร Fun Math ป.6 เทอม 1 และ Fun Math ป.6 เทอม 2 (หลักสูตร 60 ชม.)
เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง (สามารถเรียนพรอมกันได)
Fun Math ป. 6 เทอม 1

Fun Math ป. 6 เทอม 2

1. ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
2. เศษสวน
3. ทศนิยม
4. รอยละและอัตราสวน
5. แบบรูป

1. รูปสามเหลี่ยม
2. รูปหลายเหลี่ยม
3. วงกลม
4. รูปเรขาคณิตสามมิติ
5. การนำเสนอขอมูล
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คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
หลักสูตรคอรสคณิตศาสตร ป.6 สอบเขา ม.1
โครงการ English Program
ครูโยชิ – คุณครูเมธายชญ ตระกูลลักขณา (เศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร)
ปจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการเรียนรูในหลาย ๆ สาขาวิชา รวมถึงสาขาวิชาคณิตศาสตร ซึ่งการเตรียมตัวสำหรับการสอบ
วิชาคณิตศาสตรภาษาอังกฤษ ก็ควรทำใหเปนระบบ ตอเนื่อง สม่ำเสมอ และทำความเขาใจกับเนื้อหาใหชัดเจน เพื่อสรางความมั่นใจ
ในทุกสนามสอบ
ทางโรงเรียนบานคำนวณวิทย จึงไดจัดทำหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบเขา ม.1
โครงการ English Program
เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางและเพิ่มเติมเนื้อหาพิเศษใหนักเรียนไดฝกทักษะในการแกปญหามากขึ้น การสรุปหลักการ แนวคิด
กฎ สูตร ทฤษฎีบท บทนิยาม ความคิดรวบยอดที่เปนสาระสำคัญ มีโจทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแตระดับพื้นฐานถึงระดับยาก
ที่มีการแกปญหาที่ซับซอน โดยนำมาจัดแบงเปนบทตาง ๆ ตามระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.5-ป.6) เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และชวยกระตุนกระบวนการคิดวิเคราะหใหมีความตอเนื่อง และสามารถนำแนวคิดที่ไดจากคอรสนี้ไปประยุกตใชและเปนแบบอยางในการ
แกปญหาดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

คอรสตะลุยคณิต EP แบงออกเปน
1. คอรสตะลุยคณิต EP 1  Chapter 1 : ARITHMETIC (เลขคณิต), Chapter 2 : ALGEBRA (พีชคณิต)
2. คอรสตะลุยคณิต EP 2  Chapter 3 : GEOMETRY (เรขาคณิต), Chapter 4 : STATISTICS AND PROBABILITY
(สถิติและความนาจะเปน)

เนื้อหา/หัวขอ : เนื้อหาคณิตศาสตรทั้งหมดของประถมปลาย และเพิ่มเติมเนื้อหาบางสวนของระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รูปแบบการเรียน
  รวบรวมและสรุปเนื้อหาเดน ๆ ทบทวนความรูที่สำคัญในระดับประถมปลาย (ป.4-ป.5-ป.6)
และเพิ่มเติมเนื้อหาบางสวนของระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.2-ม.3) ที่มักใชในการสอบเขาเรียนตอ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
  เสริมเทคนิคคิดเลขเร็ว แนวคิดในการวิเคราะหแกโจทยปญหาใหสามารถอานตีความ และแกโจทยปญหาไดอยางเขาใจ
ถูกตอง รวดเร็ว และแมนยำ
  ฝกเขมทักษะการทำขอสอบที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสรางความมั่นใจในการสอบเขา ม.1
สำหรับ English Program
  เติมเต็มความมั่นใจดวยการฝกทำขอสอบแบบกำหนดเวลาและจับเวลาในการทำขอสอบ เพื่อใหนักเรียนคุนเคยกับ
การทำขอสอบในระยะเวลาที่จำกัด
  ทำการวัดผลความเขาใจในเนื้อหาทั้งหมดที่ไดเรียนไปแลว เมื่อจบคอรสนักเรียนจะไดรับใบประเมินผล
เปนการสรุปผลการเรียนทั้งหมดเพื่อใหผูปกครองไดติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนไดอยางใกลชิด
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คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
หลักสูตรคณิตศาสตร ป.6 ครูเจี๊ยบ
สำหรับการเตรียมพรอมกอนการสอบแขงขัน และสอบเขา ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิตฯ,
โรงเรียนในเครือจุฬาภรณ, โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงทั้งภาค Gifted – English Program
และภาคปกติ สพฐ
สำหรับนักเรียนที่จบเนื้อหาพื้นฐานของระดับชั้น ป.6 ครบหมดทุกเรื่องแลวตองการจะฝกพัฒนาทักษะการแกไขปญหาโจทย
พบกับคอรสคณิตศาสตรฝกโจทยที่จะชวยสรางแนวคิด วิธีการมองโจทยยากและซับซอน ใหกลายเปนโจทยงาย เรียนรูสูตรลัดในการคิด
มากมาย พรอมเทคนิคการแกไขปญหาโจทยยากดวยแนวการคิดที่เขาใจไดงาย ฝกพัฒนาการทำโจทยอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจาก
งายไปยาก โจทยแตละขอถูกคิดและเรียบเรียงมาเปนอยางดีโดยคุณครูเจี๊ยบ คุณครูที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
ในการสรางทัศนะคติที่ดี สำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนรูสึกรักและสนุกกับการเรียน กาวสูความสำเร็จในการแขงขัน
สนามสอบตางๆ เชน สสวท.,สพฐ., สอบเขา ม.1 โครงการ Gifted, สอบเขา ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิตฯ ฯลฯ

คอรส

สรุปโจทย
เรขาคณิต

สรุปโจทย
เลขคณิต+พีชคณิต
ตะลุยโจทย
เรขาคณิต
ตะลุยโจทย
เลขคณิต+พีชคณิต
ตะลุยโจทย
คณิตสอบเขา
Gifted 1-2

รูปแบบการเรียน
เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาคณิตศาสตรของ ป.6 ครบทุกจุดประสงคการเรียนรู
(ทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2) สรุปและทบทวนสาระที่สำคัญในกลุมเรื่องของเรขาคณิต
พรอมฝกโจทยที่มีครบทุกขั้นตอน ไลเรียงจากเรื่องที่งายไปถึงเรื่องที่ยากขึ้น
1. เสนขนาน 2. มุมของรูปหลายเหลี่ยม 3. ทฤษฎีวงกลม 4. ทฤษฎีบทปทาโกรัส
5. สามเหลี่ยมคลาย 6. รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและรูปหลายเหลี่ยม 7. คูอันดับกราฟ
8. รูปทรงและปริมาตรของทรงสามมิติ
เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาคณิตศาสตรของ ป.6 ครบทุกจุดประสงคการเรียนรู
(ทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2) สรุปและทบทวนสาระที่สำคัญในกลุมเรื่องของเลขคณิตและพีชคณิต
พรอมฝกโจทยที่มีครบทุกขั้นตอน ไลเรียงจากเรื่องที่งายไปถึงเรื่องที่ยากขึ้น
1. จำนวนและตัวเลข 2. ตัวประกอบของจำนวนนับ ห.ร.ม.และค.ร.น. 3. เศษสวนและทศนิยม
4. แฟกทอเรียล 5. เลขยกกำลัง 6. สมการ 7. ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 8. ลำดับและอนุกรม
ตะลุยโจทยยากขั้นเทพตามหัวขอของกลุมเรื่องเรขาคณิต (เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี
นักเรียนควรผานคอรสสรุปโจทยเรขาคณิตมากอน) นักเรียนจะไดพบกับการทำโจทยเชื่อมโยง โจทยประยุกต
โจทยที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนมาไปใชในสนามสอบแขงขัน
ไดอยางเต็มศักยภาพ
ตะลุยโจทยยากขั้นเทพตามหัวขอของกลุมเรื่องเลขคณิต + พีชคณิต (เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี
นักเรียนควรผานคอรสสรุปโจทยเลขคณิต+พีชคณิตมากอน) นักเรียนจะไดพบกับการทำโจทยเชื่อมโยง
โจทยประยุกต โจทยที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนมาไปใช
ในสนามสอบแขงขันไดอยางเต็มศักยภาพ
คอรสนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted ซึ่งปจจุบันมีการแขงขันที่สูงมาก
ขอสอบคอนขางยาก เนื่องจากเนื้อหาที่ใชออกขอสอบสำหรับเด็กที่มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตรจะมีความ
ซับซอนของปญหามาก การฝกโจทยที่บางหัวขอมีความเฉพาะซึ่งบางเรื่องไมไดเรียนจากในหองเรียนปกติ
คุณครูเจี๊ยบจะฝกฝนใหนักเรียนแกไขโจทยปญหาอยางเปนลำดับ เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูได
อยางเปนระบบ ดวยปริมาณโจทยที่มีความหลากหลาย จะเปนการชวยพัฒนาทักษะการแกไขปญหาโจทย
คณิตศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูยิ่งขึ้น
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คอรสเรียนวิทยาศาสตร
สอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิด พรอมมีประเมินผลการเรียน
เรียนรูเนื้อหาอิงตามหลักสูตรแกนกลาง เนนการเรียนรูฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สอดแทรกในเนื้อหาตางๆ นักเรียนจะไดรับ
การปลูกฝงและฝกฝนใหมีพัฒนาการทักษะทางความคิด ในการคนหาความรูและการแกไขปญหาอยางเปนระบบ เพื่อการนำไปใชในชีวิตประจำวัน
ดวยความเขาใจอยางเปนเหตุเปนผล โดยชวงกอนจบคอรสเรียน คุณครูจะติวเขมดวยขอสอบที่เนนกระบวนการทางความคิด และมีใบประเมินผล
แจงใหเปนรายบุคคล เพื่อทราบถึงพัฒนาการทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

ป.4 เทอม 1

ป.4 เทอม 2

บทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- วิทยาศาสตรคืออะไร - กระบวนการทางวิทยาศาสตร
- เครื่องมือชวยการสังเกตและเก็บขอมูล
บทที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
- การจัดกลุมสิ่งมีชีวิต - การจำแนกพืช (พืชมีดอกและพืชไมมีดอก)
- การจำแนกสัตว (สัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง)
บทที่ 3 พืชดอก
- โครงสรางและหนาที่ของสวนตางๆของพืช
บทที่ 4 มวลและน้ำหนัก
- มวลและน้ำหนัก
- แรงโนมถวงของโลก
บทที่ 5 แสงและการมองเห็น
- แหลงกำเนิดแสง
- ตัวกลางของแสง
- สมบัติของแสง
- การเปลี่ยนรูปพลังงานแสง
(การเคลื่อนที่, การสะทอน, การหักเห)

บทที่ 1 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
- สมบัติตางๆของวัสดุ (ความแข็ง ความเหนียว ความยืดหยุน
การนำความรอน การนำไฟฟาและความหนาแนน)
บทที่ 2 สถานะของสสาร
- สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกส
- การหามวลและปริมาตร
บทที่ 3 ดวงจันทร
- การขึ้นและตกของดวงจันทร
- รูปรางของดวงจันทร
บทที่ 4 ระบบสุริยะ
- สวนประกอบตางๆของระบบสุริยะ (ดวงอาทิตย ดาวเคราะห
ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหางและอุกกาบาต)

ป.5 เทอม 1

ป.5 เทอม 2

บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
- การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับแหลงที่อยู
- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
- การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
บทที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
- การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 แรงในชีวิตประจำวัน
- แรงลัพธ
- แรงเสียดทาน
- ความดันอากาศ
- ความดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลว

บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของสาร
- การเปลี่ยนแปลงของสาร (การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี)
- การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและผันกลับไมไดของสาร
- การเปลี่ยนสถานะของสสาร
- สารละลาย
- การเกิดสารใหม
บทที่ 2 เสียงและการไดยิน
- การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง
- ประโยชนและโทษของเสียง
- การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ
- เสียงดังเสียงคอย
บทที่ 3 แหลงน้ำและลมฟาอากาศ
- แหลงน้ำในทองถิ่น และการใชประโยชน
- การอนุรักษ
- ปรากฏการณลมฟาอากาศ
- การเกิดเมฆ หมอก ฝน น้ำคาง หิมะและลูกเห็บ
- การวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ
บทที่ 4 การปรากฏของดวงดาว
- ดาวฤกษและดาวเคราะห
- การปรากฏของกลุมดาวฤกษ
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คอรสเรียนวิทยาศาสตร
ป.6 เทอม 1

ป.6 เทอม 2

บทที่ 1 รางกายมนุษย
บทที่ 1 พลังงานไฟฟา
- การเจริญเติบโตของมนุษย (การวัดการเจริญเติบโต
- พลังงานไฟฟา
ลักษณะการเจริญเติบโตของรางกาย พัฒนาการในวัยตางๆ)
- การตอวงจรไฟฟาอยางงาย
- อาหารและสารอาหาร (อาหารและสารอาหารที่จำเปน
- ตัวนำไฟฟาและฉนวนไฟฟา
ความตองการพลังงานของรางกาย สารเจือปนในอาหาร)
- แมเหล็กไฟฟา
- ระบบอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย (ระบบยอยอาหาร
บทที่ 2 หินและการเปลี่ยนแปลง
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจและระบบขับถาย)
- การจำแนกประเภทของหิน
บทที่ 2 สารและสสาร
- วัฏจักรของหิน
- การจำแนกประเภทของสารตาง ๆ โดยใชสมบัติ
- ธรณีพิบัติภัย
และการใชประโยชนของสารเปนเกณฑ
(ดินถลม หลุมยุบ แผนดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด)
- สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม - สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวัน บทที่ 3 ปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
- การแยกสาร (การกรอง การตกตะกอน การรอน
- ปรากฏการณของโลก (ขางขึ้นขางแรม ฤดูกาล การเกิดลม
การใชแมเหล็กดูด การระเหิด การระเหยแหง การกลั่น
จันทรุปราคา สุริยปุ ราคา)
การกลั่นลำดับสวน การสกัดดวยไอน้ำ โครมาโทกราฟ)
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศ

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
หลักสูตรคอรสวิทยาศาสตร ป.6 สอบเขา ม.1
โครงการ English Program
ครูตอง – ดร.ตองจิต แกงสันเทียะ
ปริญญาเอก เคมีวิเคราะห คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหา/หัวขอ : เนื้อหาวิทยาศาสตรทั้งหมดของประถมปลาย และเนื้อหาเพิ่มเติมบางสวนของมัธยมตน
รูปแบบการเรียนการสอน : ทบทวน ความรู และเพิ่มเติมเนื้อหา บางสวนของมัธยมตน ที่ใชในการสอบเขาเรียนตอ
ฝกทำโจทย หลากหลาย ทั้งในสวนของสอบ ปรนัย และอัตนัย ทั้งโจทย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเวลาที่กำหนด
ทำการสอบวัดผล ความเขาใจในเนื้อหา ทั้งหมดที่เรียนไปแลว

คอรสตะลุยวิทย EP 1

สารเคมีในชีวิตประจำวัน

(Chemical Substances in Daily life)

การดำรงชีวิตของสัตว (Animal life)

รางกายมนุษย ( Human body)

คอรสตะลุยวิทย EP 2

โลกและดวงดาว

(Earth and star)

ไฟฟา และวงจรไฟฟา (Electricity and Circuit)

สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม
(The living Organisms and Their Surroundings)
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คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
หลักสูตรฝกโจทย + ตะลุยโจทยวิทยาศาสตร ป.6 เพื่อสอบเขา ม.1
และสอบแขงขัน สสวท. (ประถมปลาย)
พัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรูเพื่อกาวสูความเขาใจ สราง+เสริม+เติมเต็มความรู เทคนิคการคิดวิเคราะห
สังเคราะห ในวิชาวิทยาศาสตร เพื่อกาวสูความสำเร็จในการเรียนและการแขงขันในอนาคต
สิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการเรียนคอรสสด ครูฉลุย
1. นักเรียนสามารถเขาใจภาพรวม มองเห็นจุดที่สำคัญ และจดจำรายละเอียดของวิชาวิทยาศาสตรได
2. นักเรียนจะไดเรียนรู การสังเกต ฝกทักษะกระบวนการคิด และการวิเคราะหอยางเปนระบบ
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
3. ในการเรียนจบแตละบท นักเรียนจะไดทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินพัฒนาการความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนในคอรส

คอรสเรียน
BKN Gifted SCI Series 1
สรุป + ทบทวนสาระความรูที่สำคัญ
พรอมตะลุยโจทยเขมขน
ในกลุมเรื่องของชีววิทยา และ เคมี

เนื้อหาที่เรียน
บทที่ 1 สิ่งมีชีวิต – อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต, พืช, การดำรงชีวิตของพืช, สัตว,
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

พฤติกรรมของสัตวกับการดำรงชีวิต,จุลชีวัน, การดำรงพันธุของสิ่งมีชีวิต,
การเจริญเติบโตของสัตว
ระบบนิเวศ – ระบบนิเวศ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รางกายมนุษย – รางกายมนุษย, อาหารและสารอาหาร, ระบบของรางกาย
พันธุกรรม – พันธุกรรม, การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ
วัสดุและสาร – วัสดุและสมบัติของวัสดี, วัสดุในชีวิตประจำวัน,
สารและสมบัติของสาร,การจัดกลุมของสารตามสมบัติของสาร, การแยกสาร,
การเปลี่ยนแปลงของสาร, สารในชีวิตประจำวัน

BKN Gifted SCI Series 2

บทที่ 1 แรง – แรงลัพธ, แรงเสียดทาน, การเคลื่อนที่, เครื่องผอนแรง, ความดัน,

สรุป + ทบทวนสาระความรูที่สำคัญ
พรอมตะลุยโจทยเขมขน
ในกลุมเรื่องของฟสิกส-ดาราศาสตร
และวิทยกายภาพ

มวลและความหนาแนน
บทที่ 2 พลังงาน – แสง, เสียง, ไฟฟา
บทที่ 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก – ดิน, หิน, ธรณีพิบัติภัย, ลม ฟา อากาศ
บทที่ 4 ดาราศาสตรและอวกาศ – ระบบสุริยะ, โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย, ดวงดาว

BKN Gifted SCI Series 3

นักเรียนจะไดรับการทบทวนบทเรียนใน 4 กลุมเรื่องที่สำคัญ ชีวะ, เคมี, ฟสิกส,
โลกและดาราศาสตรพรอมกับการทำขอสอบตะลุยโจทย 9 ชุด – 500 ขอ++
สรางเสริมเติมเต็มความมั่นใจในการตะลุยโจทยวิทยเพื่อพิชิตความสำเร็จในสนามสอบ
แขงขัน สสวท. ประถมปลาย, สอบเขา ม.1 โครงการ Gifted / สาธิตฯ ปทุมวัน
ฝกโจทยแนวขอสอบเกาพรอมวิเคราะห เก็งแนวขอสอบที่นักเรียนจะไดนำไปใชสอบในปนี้

ตะลุยเขมโจทยวิทยพิชิตสนามสอบ
เขา ม.1 Gifted, สาธิตฯ ปทุมวัน
และสนามสอบแขงขัน สสวท.
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คอรสเรียนภาษาอังกฤษ ป.4 - ป.5 - ป.6
เนนการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง ทั้งดานไวยากรณ, คำศัพท, การอานจับใจความ
พรอมการทำแบบฝกหัดเสริมความเขาใจในการเรียนรูและการนำไปใชจริง

รายละเอียดหลักสูตร
อังกฤษ ป.4 เทอม 1

อังกฤษ ป.5 เทอม 1

อังกฤษ ป.6 เทอม 1

1. Nouns (พื้นฐาน)

1. Nouns

1. Nouns (เจาะลึกตามหลักไวยากรณ)

2. Articles (พื้นฐาน)

2. Articles

2. Gender of Nouns

3. Pronouns (พื้นฐาน)

3. Past Simple Tense

4. Verb to be, Verb to do, Verb to have

(เพิ่มเติมการอาน

3. Direct and Indirect Objects

Past form of Regular Verb)

4. Finite verbs

(เพิ่มเติมการอานสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรและการนำไปใช)

5. Subjects & Predicate

กับ Subject และ Tense ตางๆ
5. Adverbs of Frequency (พื้นฐาน)

4. Numbers

6. Present Simple Tense

5. Adjectives

7. Present Perfect Continuous Tense

7. Present Continuous Tense

6. Comparison of Adjectives

8. Conditional Sentences (3 types)

8. Helping Verb (can, can’t,

7. Prepositional Verbs

9. Phrasal Verbs

could, couldn’t, etc.)
9. Prepositions

8. Present Perfect Tense

10. Reporter Speech

9. Pronouns (เพิ่มเติม reflexive, definite,

11. Quantifier Words (a few/few,

10. Quantifier Words (some, any,
much, many, a lot of)
11. Vocabulary (weather, family,

indefinite pronouns)

a little/little, some, any, much,

10. Conjunctions

many, a lot of)

11. Vocabulary (food and drinks,

numbers, animals, etc.)
12. Reading Comprehension

6. Sentences structure

12. Reading Comprehension

animals, etc.)
12. Reading Comprehension

อังกฤษ ป.4 เทอม 2

อังกฤษ ป.5 เทอม 2

อังกฤษ ป.6 เทอม 2

1. Pronouns

1. Proper Adjectives

1. Parts of speech

2. Verbs

2. Adverbs

2. Prefix and Suffix

3. Adverbs of Frequency

3. Comparison of Adverbs

3. Past Perfect Tense

4. Present Simple Tense and

4. Future Perfect Tense

5. Compound Nouns

เปรียบเทียบ Adjectives-Adverbs
5. Future Simple Tense (เพิ่มเติมอนาคตที่
วางแผนในรูป Progressive)
6. Conjunctions (เพิ่มเติมแบบกลุมคำ)

6. Past Simple Tense

7. Past Continuous Tense

8.

7. Imperative Sentence

และการสรางประโยค
คำถามแบบตางๆ โดยใช question words
9. Prepositions ในสำนวนเกี่ยวกับเวลาและ
สถานที่

9. Relative Pronouns

Present Continuous Tense

(เปรียบเทียบ)

8. Future Simple Tense
9. Adverbs of time
10. Yes/No Questions

และ Question Words
11. Vocabulary (parts of body,
vegetables, fruit, stationary, etc.)

4.

8. Question Words

10. Asking & Giving Direction
11. Vocabulary (places, clothes, etc.)
12. Reading Comprehension

12. Reading Comprehension
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5. Passive Sentences

6. เปรียบเทียบการใช Active & Passive
7. Non-Finite verb

การใช used to and be used to

10. Question tags
11. Basic conversation

(การถาม ตอบ ในสถานการณตางๆ)
12. Unseen Passages

คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
หลักสูตรคอรสเรียนตะลุยโจทยภาษาอังกฤษ
เพื่อสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted & EP
โดยครูมอย (อักษรฯ จุฬาฯ)
คอรสตะลุยโจทย GIFTED & EP เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการสอบเขา ม.1 โปรแกรม Gifted/EP และนักเรียนที่ตองการ
เตรียมความพรอมลวงหนาสำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับม.ตน ครอบคลุมเนื้อหาสวนไวยากรณ (grammar)
ที่พบในการสอบเขา ม.1 เชน parts of speech, verb forms, tenses, passive voice, conditional sentences,
tag questions ในรูปแบบขอสอบ sentence completion, cloze และ error identication ระดับความยากปานกลาง
ไปจนถึงยาก ในสวนของ reading comprehension จะเนนฝกทำขอสอบบทสนทนาทั้งแบบสั้น (short dialogues)
และแบบยาว (long dialogues)

คอรส

เนื้อหา / หัวขอ

รูปแบบการเรียน
 ทบทวนและทำความเขาใจกับเนื้อหากอนสอบ โดยเนนเรื่อง

Grammar Practice Tests

ตะลุยโจทย
GIFTED & EP 1

parts of speech เพื่อเปนพื้นฐานนำไปสูการเขาใจองครวม

- nouns

- adjectives

- articles

- adverbs

- pronouns

- comparison of adj.&adv.

- verb forms

- relative clauses

Vocabulary Practice Tests
- sentence completion
Reading Practice Tests

ตะลุยโจทย
GIFTED & EP 2

ของโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนตัวชวยอยางมาก
ในการทำขอสอบในสวนของไวยากรณ (grammar)
 เรียนรูเทคนิคในการตีความโจทย ตัดตัวเลือก และเลือกคำตอบ
ดวยการฝกทำโจทยทั้งแบบ sentence completion, cloze
และ error identification
 เพิ่มคลังคำศัพทดวยการฝกทำโจทยคำศัพทแบบ
sentence completion

- short dialogues

 ฝกทำขอสอบบทสนทนาขนาดสั้น (short dialogues)

Grammar Practice Tests

 ทบทวนและทำความเขาใจกับเนื้อหากอนสอบ

- tenses

- non-finite verbs

- passive voice

- prepositions

- conditional sentences - conjunctions
- tag questions
Vocabulary Practice Tests
- synonyms

โดยเนนไวยากรณขั้นประยุกตที่มีเนื้อหาซับซอนมากยิ่งขึ้น
 เรียนรูเทคนิคในการตีความโจทย ตัดตัวเลือก และเลือกคำตอบ
ดวยการฝกทำโจทยทั้งแบบ sentence completion, cloze
และ error identification
 เพิ่มคลังคำศัพทดวยการฝกทำโจทยคำศัพทหา synonyms
 ฝกทำขอสอบบทสนทนาขนาดยาว (long dialogues)

Reading Practice Tests
- long dialogues

* ทั้ง 2 คอรส มีการทำ pretest กอนเริ่มเรียน และทำ posttest กอนปดคอรสเพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียน
** ในการเรียนแตละครั้งจะมีการบานใหนักเรียนกลับไปทำเพื่อทบทวนและเตรียมตัวกอนมาเรียนครั้งถัดไป
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คอรสเรียนรายวิชา ทีมประถมมินิคลาส
หลักสูตรคอรสเรียนตะลุยโจทย READING
เพื่อสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted & EP
โดยครูมอย (อักษรฯ จุฬาฯ)
คอรสตะลุยโจทย READING 1 และตะลุยโจทย READING 2 เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการสอบเขา ม.1 โปรแกรม Gifted
และ EP ที่ตองการเนนทำคะแนนในสวน Reading Comprehension ใหดี รวมถึงนักเรียนที่ตองการเตรียมความพรอมลวงหนา
ดานการอานจับใจความในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.ตน เพื่อเสริมความความแข็งแกรงดานการทำขอสอบในสวนของการอาน
บทความทั้งแบบ fiction และ non-fiction, โฆษณา (advertisements), ปายประกาศ (notices), จดหมาย/อีเมล (letters/e-mails)
และการตูนชอง (comic strips) อีกทั้งเพื่อเพิ่มคลังคำศัพททำใหนักเรียนมีความมั่นใจในทุกสนามสอบ
• มีเนื้อหาบทความครอบคลุมหัวขอหลากหลาย เชน ความรูและความกาวหนาทางการแพทย วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, ปญหาสังคม, ภัยธรรมชาติ
• เรียนรูเทคนิคในการทำขอสอบ reading comprehension อยางละเอียด เปนลำดับขั้นตอน เพื่อใหสามารถหาคำตอบ
ในบทความประเภทตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและแมนยำ
• เรียนรูการเดาความหมายของคำศัพทจากบริบทในบทความ
• ทำความเขาใจกับคำถามแตละแบบที่พบบอยในขอสอบ สามารถตีความโจทย ตัดตัวเลือก และตัดสินใจเลือกคำตอบ
ที่ถูกตองมากที่สุด

คอรส

เนื้อหา / หัวขอ

รูปแบบการเรียน

 บทความแบบ non-fiction
ตะลุยโจทย
READING 1

ขนาดสั้นและกลาง
 โฆษณา (advertisements)
 ปายประกาศ (notices)
 คำศัพทในรูปแบบ sentence completion
และ cloze

 ฝกอานบทความขนาดสั้น (short passages),

โฆษณา (advertisements) และปายประกาศ (notices)
 ทำความเขาใจเกี่ยวกับคำถามประเภทตาง ๆ ที่มักออกขอสอบ
และเรียนรูวิธีการหาคำตอบในบทความอยางรวดเร็วแมนยำ
 เพิ่มคลังคำศัพทดวยการฝกทำโจทยคำศัพททั้งแบบ
sentence completion และ cloze โดยเริ่มจากความยาก
ระดับปานกลางไปจนถึงระดับยาก

 บทความแบบ fiction และ non-fiction  ฝกอานบทความขนาดยาว (long passages),
ตะลุยโจทย
READING 2

ขนาดยาว
 จดหมายและอีเมล (letters & e-mails)
 การตูนชอง (comic strips)
 คำศัพทในรูปแบบ sentence completion
และการหา synonyms

จดหมายและอีเมล (letter & e-mails)
และการตูนชอง (comic strips)
 ทำความเขาใจเกี่ยวกับคำถามประเภทตาง ๆ ที่มักออกขอสอบ
และเรียนรูวิธีการหาคำตอบในบทความอยางรวดเร็วแมนยำ
 เพิ่มคลังคำศัพทดวยการฝกทำโจทยคำศัพททั้งแบบ
sentence completion และการหา synonyms
โดยเริ่มจากความยากระดับปานกลางไปจนถึงระดับยาก

* ทั้ง 2 คอรส มีการทำ pretest กอนเริ่มเรียน และทำ posttest กอนปดคอรสเพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียน
** ในการเรียนแตละครั้งจะมีการบานใหนักเรียนกลับไปทำเพื่อทบทวนและเตรียมตัวกอนมาเรียนครั้งถัดไป
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คอรสสังคมศึกษา เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1
โดยครูพี่ Milk (อิทธิกร ตานะโก)
รัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร

สำหรับการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน
สอบเขา ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวันและโรงเรียนในเครือ สพฐ. ชื่อดัง
“สังคมศึกษา” เปนวิชาหนึ่งในหัวใจหลักของการเพิ่มคะแนนสอบเขา ม.1 โรงเรียนมัธยมชั้นนำ และทำเกรดสังคม
ประถมปลายในโรงเรียน “ครูพี่ Milk” เบื้องหลังความสำเร็จของนองๆหลายรุนที่ผานมา จะเปลี่ยนความคิดจากวิชาที่
“ยากที่สุด” ใหเปนเรื่อง “งายที่สุด” สนุกสนานและเปนกันเอง “เขาถึงใกล – เขาใจงายแบบหองเรียนเล็ก (Mini Class)”
พรอมวัดผล คุณครูยินดีตอบคำถามทุกขอสงสัยไขกุญแจความสำเร็จไปดวยกัน
รูลึก ถึงจุดออนและจุดแข็งของนองๆแตละคน
ฝกวิเคราะห กับโจทยทุกสาระพรอมเทคนิคสุดพิเศษ
เกาะติดความรูอยางแทจริง กับเนื้อหาเชื่อมโยงกับโจทย

คอรสสั้นพิเศษ 1 วันทันใจ (Special Courses) เพื่อสอบเขา ม.1 กอนลงสนามสอบจริง
* วันหยุดสุดหรรษา เจาะใจสังคมเฉพาะเรื่อง *
หนาที่พลเมืองฮาเฮ
(Part A)

เรื่องใกลตัวในชีวิตประจำวันที่นองๆตองรู กับการเช็คเนื้อหาทั้งสาระ หนาที่พลเมืองและศาสนาสากล
ใหแนน พรอมสรุปเนื้อหาและฝกทำขอสอบเฉพาะทาง

ทองโลกภูมิศาสตร
(Part B)

หมุนโลกทุกองศาไปดวยกันจากอดีตสูปจจุบัน ดวยการเช็คเนื้อหาทั้งสาระ ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร
ใหแนน พรอมสรุปเนื้อหาและฝกทำขอสอบเฉพาะทาง

เศรษฐศาสตรพาเพลิน
(Part C)

เศรษฐกิจนารูและกาวทันกระแสโลก กับการเช็คเนื้อหาทั้งสาระ เศรษฐศาสตรและเพื่อนบานของเรา
ใหแนน พรอมสรุปเนื้อหาและฝกทำขอสอบเฉพาะทาง

เทคนิคพิชิตโจทยขั้นเทพ 1 วันพิเศษ เผยกลเม็ดเคล็ดลับพิชิตโจทยสังคมสอบเขา ม.1 เพิ่มความมั่นใจและคะแนนสูงสุด
300 ขอ สอบเขา ม.1 ในสนามสอบ ดวยเทคนิคเชิงกลยุทธขั้นเทพสไตลเด็กครูพี่ Milk
ตะลุยโจทยขั้นเทพ
300 ขอ สอบเขา ม.1
เจาะขาวเดน
สอบเขา ม.1

รวมมิตรตะลุยโจทยแบบ Speed Test ตลอด 1 วันโคงสุดทายกับประเด็นเนื้อหาที่ตองรู
รับมือความยากของทุกโจทยสังคม ม.1 ทุกสนามสอบอยางกระชับและครบถวน
สรุปขาว – เหตุการณปจจุบันรอบโลกทุกมิติ และลึกทุกประเด็นทันสมัยอยางเขมขนและแมนยำ
พรอมฝกฝนแนวขอสอบขาว เพื่อใชสอบเขา ม.1 โดยเฉพาะ
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คอรสเจาะโจทยสังคมประถมปลาย เพื่อเพิ่มเกรด และเตรียมพรอมสูความเปนเลิศ สอบเขา ม.1
* เนื้อหาไมตอเนื่องกัน นองๆสามารถเลือกเรียนพรอมกันได *
เจาะโจทยสังคม 1,000 ขอ Intensive
ประกอบดวย (Part A และ Part B)

ตะลุยแนวขอสอบเกาเชิงลึกยอนหลังและรูปแบบใหมกวา 1,000 ขอ
อยางตรงจุด ฝกทำขอสอบจบครบใน 2 สวน เพื่อความสำเร็จขั้นสูงสุด
เก็งขอสอบทุกสาระการเรียนรู พรอมจับเวลาขอสอบวัดผลเสมือนจริงรับมือ
ทุกสนามสอบ

COURSE FLOWCHART: เตรียมความพรอมสังคมประถมปลายเพื่อสอบเขา ม.1
หนาที่พลเมืองฮาเฮ (Part A)

เทคนิคพิชิตโจทยขั้นเทพ 300 ขอ สอบเขา ม.1

ทองโลกภูมิศาสตร (Part B)

ตะลุยโจทยขั้นเทพ 300 ขอ สอบเขา ม.1

เศรษฐศาสตรพาเพลิน (Part C)

เจาะขาวเดน สอบเขา ม.1

เจาะโจทยสังคม 1,000 ขอ สอบเขา ม.1
(Part A)

เจาะโจทยสังคม 1,000 ขอ สอบเขา ม.1
(Part B)

* เนื้อหา – โจทยตางๆในแตละชุด ไมตอเนื่องกันและไมซ้ำกัน *
“กาวหนาดวยความรูและความฝนของนองๆ สูนาทีที่ยิ่งใหญแหงความสำเร็จกับครูพี่ Milk”

คอรสสั้นพิเศษ 1 วันทันใจ (Special Courses) เพื่อสอบเขา ม.1 กอนลงสนามสอบจริง
คอรสเรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

หนาที่พลเมืองฮาเฮ (Part A)

วันอาทิตยที่ 2 พ.ค. 64

09.00-16.00 น.

1,000 บาท

ทองโลกภูมิศาสตร (Part B)

วันอาทิตยที่ 9 พ.ค. 64

09.00-16.00 น.

1,000 บาท

เศรษฐศาสตรพาเพลิน (Part C)

วันอาทิตยที่ 16 พ.ค. 64

09.00-16.00 น.

1,000 บาท

เทคนิคพิชิตโจทยขั้นเทพ 300 ขอ

วันอาทิตยที่ 3 ต.ค. 64

09.00-16.00 น.

1,000 บาท

ตะลุยโจทยขั้นเทพ 300 ขอ

วันอาทิตยที่ 10 ต.ค. 64

09.00-16.00 น.

1,000 บาท

เจาะขาวเดน สอบเขา ม.1

วันอาทิตยที่ 17 ต.ค. 64

09.00-16.00 น.

1,000 บาท

คอรสเรียนตะลุยโจทยเขมขน 2,000 ขอ (หลักสูตรเรียนคอรสละ 15 ครั้ง รวม 30 ชม.)
รหัสคอรส

คอรสเรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

BKN63113

เจาะโจทยสังคม 1,000 ขอ (Part A)

วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. 64

15.10-17.10

7,500 บาท

BKN63123

เจาะโจทยสังคม 1,000 ขอ (Part B)

วันเสาร เริ่ม 7 พ.ย. 64 64

15.10-17.10

7,500 บาท
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ครูเจี๊ยบ - คุณครูศิริพร พรหมพาหกุล
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร มหิดล, ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.)
แนวการคิดในการสอน : วิเคราะหปญหาการเรียนคณิต ดวยความคิดที่สรางสรรค สอนใหมุงมั่นทำอยางเขาใจ
ลักษณะการเรียนการสอน
 สอนเนนเนื้อหาวิชาการอยางละเอียด พรอมโจทยเชิงประยุกต เพื่อใหเด็กนำไปใชไดจริง
 มีการบานใหนักเรียนนำกลับไปฝกฝนอยางสม่ำเสมอ และเพิ่มความใสใจในการทำการบานดวย “การดสะสมแตม”
วิธีนี้จะชวยใหเด็กรูสึกอยากทำการบานมากขึ้น และผูปกครองสามารถตรวจสอบไดวา นักเรียนทำการบานหรือไม
จากการดสะสมแตม
 สอนวิธีการมองโจทยยากและซับซอนใหกลายเปนโจทยงาย มีสูตรลัดในการคิดมากมาย
 สอนโจทยยากดวยแนวการคิดที่เขาใจไดงายและเหมาะสมกับนักเรียนในแตละวัย
 ฝกโจทยอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากงายไปยาก โจทยแตละขอถูกคิดและเรียบเรียงมาเปนอยางดี
 สอดแทรกเกมสคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดใชจินตนาการ และไหวพริบในการแกปญหา
 ปลูกฝงทัศนะคติในการเรียนคณิตศาสตร ใหนักเรียนรูสึกรัก และสนุกกับการเรียน

ครูปอม - คุณครูวิมล สุรกิตติดำรง
จบการศึกษา ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี (บางมด)
ปริญญาโท : การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะการเรียนการสอน
 เนนการสอนนักเรียนใหเขาใจเนื้อหาพื้นฐานคณิตศาสตรประถมปลายอยางละเอียด และฝกทำโจทย โดยเริ่มจากงาย
ไปหายาก อีกทั้งคุณครูยังเนนการเรียนการสอนโดยพัฒนาความฉลาดทางความคิด (I.Q) และความฉลาดทางอารมณ
(E.Q.) ควบคูกันไป ซึ่งทำใหนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 สอนเทคนิคและสูตรการคิดลัดตางๆ ใหนักเรียนสามารถนำไปประยุกตใชกับโจทยได
 ฝกการวิเคราะหโจทยปญหาและแนวการคิดอยางมีขั้นตอน พรอมอธิบายอยางละเอียด
 คุณครูมีแบบทดสอบวัดผลความเขาใจของนักเรียนเปนระยะ โดยคุณครูจะออกขอสอบในสิ่งที่สอน รวมถึงขอสอบที่เปน
ลักษณะเชิงประยุกต เพื่อใหนักเรียนสามารถทำโจทยไดหลากหลายรูปแบบ
 คุณครูมีการสอดแทรกเกมสคณิตศาสตรเพื่อใหนักเรียนฝกการใชทักษะอยางตอเนื่อง อีกทั้งในการทำแบบฝกหัด
ในหองเรียนและการบานทุกครั้ง คุณครูจะใหแสตมปสะสมแตม เพื่อเปนรางวัลสำหรับนักเรียน และเปนการจูงใจ
ใหนักเรียนอยากทำการบานทุกครั้ง โดยนักเรียนสามารถนำแตมมาแลกเปนของรางวัลไดในวันปดคอรส
 คุณครูมีความเปนกันเองกับนักเรียน ทำใหนักเรียนกลาถามและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับคุณครู ทั้งในและนอกหองเรียน
 ผูปกครองและนักเรียนสามารถติดตอและพูดคุยกับคุณครู เพื่อปรึกษาในเรื่องการเรียนไดที่เบอร 081-6422340
ในเวลา 17.00 น. - 19.00 น.
 คอรสของคุณครูเหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการเพิ่มเกรดที่โรงเรียนรวมถึงนักเรียนที่ตองการสอบเขา ม.1
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
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ครูโยชิ - คุณครูเมธายชญ ตระกูลลักขณา
จบการศึกษา ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ลักษณะการเรียนการสอน
 อธิบายเนื้อหาอยางละเอียด โดยเริ่มตนจากความรูพื้นฐาน พัฒนาตอเนื่องสูความเขาใจอยางถองแท เพื่อตอยอดไปถึง
คณิตศาสตรขั้นสูง
 ดูแลนักเรียนอยางใกลชิดและทั่วถึง นักเรียนสามารถถามขอสงสัยระหวางการเรียนไดอยางเปนกันเอง
 ฝกฝนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางสม่ำเสมอ ดวยการบานทดสอบความเขาใจรายหัวขอในแตละบทเปนระยะ
ดวยแบบทดสอบยอย และประเมินวัดผลความเขาใจในเนื้อหาทั้งหมดที่ไดเรียนไปแลวในคอรสนั้นๆ ดวยแบบทดสอบ
ปลายคอรส เมื่อจบคอรสนักเรียนจะไดรับใบประเมินผลเปนการสรุปผลการเรียนทั้งหมด

ครูบิว - คุณครูธิติยา ไชยศร
จบการศึกษา ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาประถมศึกษา (วิชาเอกคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลักษณะการเรียนการสอน
 ปูพื้นฐานความเขาใจที่ถูกตอง นำสูการวิเคราะหโจทยที่มีความซับซอน พรอมสอนเทคนิคและสูตรลัดตางๆ
 ฝกฝนทักษะการคำนวณ การคิด วิเคราะห ผานการทำแบบฝกหัดในรูปแบบที่หลากหลาย
 มีการประเมินพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน จากการสังเกตพฤติกรรม และการทำแบบทดสอบประเมินความรู
ง ยนและนอกหองเรียน
 เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู ซักถามขอสงสัยไดทั้งในหองเรี
ห และสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน
 สอดแทรกเกมสคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนไดใชไหวพริบในการแกปญหา
เปนกันเอง
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ทำความรูจักคุุณครูมินิคลาส
ครูตอง – ดร.ตองจิต แกงสันเทียะ
จบการศึกษา : ปริญญาเอก เคมีวิเคราะห คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท วท.ม.เคมี สาขาเคมีวิเคราะหและอนินทรียประยุกต มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะการเรียนการสอน
ฝกการเรียนรู วิธีวิเคราะห ทักษะวิทยาศาสตรอยางมีระบบแบบแผน ดวยบรรยากาศที่สนุก รูและเขาใจอยางแทจริง
เนนความเปนกันเอง นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห และซักถามขอสงสัยจากผูสอน พรอมทำการประเมินผล
เปนระยะ เพื่อวัดพัฒนาการของผูเรียน

ครูนก - คุณครูนฤมล หนอนิล
จบการศึกษา ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลักษณะการเรียนการสอน
 มีความเปนกันเองระหวางผูเรียนและผูสอน
 เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการทดลองปฏิบัติจริง
 เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และซักถามเพิ่มเติมจากครูผูสอน
  มีแบบทดสอบทั้งกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดพัฒนาการของผูเรียน

ครูฉลุย – คุณครูทัศริญธร อธิภัทรพงศ
จบการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง)
วิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลักษณะการเรียนการสอน
 มีการเรียนการสอนลักษณะเปนกันเอง ใสใจนักเรียน เนนผูเรียนเปนสำคัญ
 มีการเรียบเรียงเนื้อหา ใหผูเรียนสามารถเขาใจภาพรวม มองเห็นจุดสำคัญ และสามารถจดจำรายละเอียดไดงาย
 ใหผูเรียนมีการเรียนรู การสังเกต ฝกทักษะกระบวนการคิด และการวิเคราะหอยางเปนระบบ
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
 ใหผูเรียนมีความกลาแสดงออกในการตอบคำถาม ตั้งคำถาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
 มีแบบฝกหัดประเมินพัฒนาการของผูเรียน

ครูจูน - คุณครูสุจิตรา ใจสุข
จบการศึกษา ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ภาควิชาวิจัย และจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลักษณะการเรียนการสอน
 เนนการทำแบบฝกหัด เพื่อฝกฝน และพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
 มีกิจกรรมเสริมดานการฟง และการจับใจความภาษาอังกฤษจากสื่อการสอนรูปแบบตางๆ
 มีการประเมินผลในระหวางเรียน และหลังเรียนดวยแบบทดสอบ เพื่อประเมินผลผูเรียน
 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอน
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คอรสเรียนปดเทอม เริ่มวันที่ 22 มี.ค. – 9 เม.ย. 64 (จันทร-ศุกร)
ป.4

ป.5

08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

Fun Math ป.4/1 ครูโยชิ
BKN63063
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.4 เทอม 1 ครูตอง
BKN63064
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 1 ครูปอม
BKN63000
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 2 ครูปอม
BKN63001
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 1 ครูเจี๊ยบ
BKN63002
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 2 ครูเจี๊ยบ
BKN63003
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1 ครูตอง
BKN63065
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

Fun Math ป.5/1 ครูโยชิ
BKN63066
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1 ครูตอง
BKN63067
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1 ครูฉลุย
BKN63004
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ป.6

คณิตเกงเลข 1 ครูเจี๊ยบ
BKN63005
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 2 ครูเจี๊ยบ
BKN63006
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 1 ครูฉลุย
BKN63008
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 1 ครูปอม
BKN63007
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 1 ครูตอง
BKN63069
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

Fun Math ป.6/1 ครูโยชิ
BKN63068
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คอรสเรียนปดเทอม เริ่มวันที่ 27 มี.ค. – 15 พ.ค. 64 (เสาร-อาทิตย)
ป.4

ป.5

ป.6

08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

คณิต ป.4 เทอม 1 ครูบิว
BKN63102
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.4 เทอม 1 ครูนก
BKN63103
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

อังกฤษ ป.4 เทอม 1 ครูจูน
BKN63104
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1 ครูนก
BKN63105
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

อังกฤษ ป.5 เทอม 1 ครูจูน
BKN63106
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 1 ครูบิว
BKN63107
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 2 ครูบิว
BKN63108
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 1 ครูนก
BKN63111
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 2 ครูนก
BKN63112
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

BKN Gifted SCI Series 1
ครูฉลุย BKN63018
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

BKN Gifted SCI Series 2
ครูฉลุย BKN63019
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1 ครูฉลุย
BKN63017
คาลงทะเบียน 7,000 บาท
อังกฤษ ป.6 เทอม 1 ครูจูน
BKN63109
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 1 ครูบิว
BKN63110
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ตะลุย
โจทย
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คอรสเรียนปดเทอม เริ่มวันที่ 19 เม.ย. – 7 พ.ค. 64 (จันทร-ศุกร)
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

วิทย ป.5 เทอม 1 ครูตอง
BKN63070
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

Fun Math ป.5/1 ครูโยชิ
BKN63071
คาลงทะเบียน 7,000 บาท
คณิตพื้นฐาน 3 ครูเจี๊ยบ
BKN63010
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ป.5
วิทย ป.5 เทอม 2 ครูฉลุย
BKN63011
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ป.6

15.10-17.10

วิทย ป.5 เทอม 2 ครูตอง
BKN63072
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

Fun Math ป.6/1 ครูโยชิ
BKN63073
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 1 ครูตอง
BKN63074
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 3 ครูเจี๊ยบ
BKN63012
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 2 ครูฉลุย
BKN63014
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 1 ครูปอม
BKN63009
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 2 ครูปอม
BKN63013
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ฝก
โจทย
โจทย
ป.6
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Fun Math ป.6/2 ครูโยชิ
BKN63075
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 2 ครูตอง
BKN63076
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

สรุปโจทยเลขคณิต+พีชคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63015
คคาลงทะเบียน 7,500 บาท

สรุปโจทยเรขาคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63016
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

คอรสเปดเทอม 1 วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 64
08.00-10.00

ป.6

ฝก
โจทย
ป.6

13.00-15.00

15.10-17.10

วิทย ป.4 เทอม 1 ครูตอง
BKN63077
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ป.4

ป.5

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 1 ครูเจี๊ยบ
BKN63020
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 2 ครูเจี๊ยบ
BKN63021
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

Fun Math ป.5/1 ครูโยชิ
BKN63079
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1 ครูตอง
BKN63078
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1 ครูฉลุย
BKN63022
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1 ครูตอง
BKN63080
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 1 ครูปอม
BKN63023
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 2 ครูปอม
BKN63024
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 1 ครูเจี๊ยบ
BKN63025
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 2 ครูเจี๊ยบ
BKN63026
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 1 ครูฉลุย
BKN63028
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 1 ครูตอง
BKN63081
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 1 ครูฉลุย
BKN63027
คาลงทะเบียน 7,000 บาท
ตะลุยโจทย Reading
สอบเขา EP+Gifted Level 1
ครูมอย BKN63082
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยอังกฤษ
สอบเขา EP+Gifted Level 1
ครูมอย BKN63083
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

BKN Gifted SCI Series 1
ครูฉลุย
BKN63029
คาลงทะเบียน 7,500 บาท
เจาะโจทยสงั คม 1,000 ขอ
(Part A) ครูมิลค BKN63113
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

คอรสเปดเทอม 1 วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. - 12 ก.ย. 64

ป.5

08.00-10.00

10.10-12.10

คณิตพื้นฐาน 1 ครูปอม
BKN63030
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 2 ครูปอม
BKN63031
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

15.10-17.10

ตะลุยโจทยเลขคณิต+พีชคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63034
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยเรขาคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63035
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

Fun Math ป.5/1 ครูโยชิ
BKN63084
คาลงทะเบียน 7,000 บาท
Fun Math ป.6/1 ครูโยชิ
BKN63085
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ป.6
ฝก
โจทย
ป.6

13.00-15.00

สรุปโจทยเลขคณิต+พีชคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63032
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

สรุปโจทยเรขาคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63033
คาลงทะเบียน 7,500 บาท
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คอรสปดเทอม เริ่มวันที่ 18 ก.ย. - 31 ต.ค. 64 (เสาร-อาทิตย) และ 25 ต.ค. 64
08.00-10.00

ป.3

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

ตะลุยวิทยพิชิต สสวท.ป.3 ครูฉลุย
(09.00-12.00 น. เรียน15 ครั้ง 45 ชม.)
BKN63036 คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ป.4

คณิต ป.4 เทอม 2 ครูบิว
BKN63114
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

อังกฤษ ป.4 เทอม 2 ครูจูน
BKN63115
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.4 เทอม 2 ครูนก
BKN63116
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ป.5

อังกฤษ ป.5 เทอม 2 ครูจูน
BKN63117
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 2 ครูนก
BKN63118
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 3 ครูบิว
BKN63119
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ป.6

วิทย ป.6 เทอม 2 ครูนก
BKN63120
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 3 ครูบิว
BKN63121
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

อังกฤษ ป.6 เทอม 2 ครูจูน
BKN63122
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ฝก
โจทย
ป.6

BKN Gifted SCI Series 1
ครูฉลุย BKN63037
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

BKN Gifted SCI Series 2
ครูฉลุย BKN63038
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

คอรสปดเทอม เริ่มวันที่ 4-22 ต.ค. 64 (จันทร-ศุกร)
08.00-10.00

ป.6

ฝก
โจทย
ป.6

13.00-15.00

15.10-17.10

วิทย ป.4 เทอม 2 ครูตอง
BKN63086
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ป.4
ป.5

10.10-12.10

Fun Math ป.5/2 ครูโยชิ
BKN63087
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 3 ครูปอม
BKN63039
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 3 ครูเจี๊ยบ
BKN63040
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 3 ครูปอม
BKN63041
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

Fun Math ป.6/2 ครูโยชิ
BKN63089
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 2 ครูตอง
BKN63090
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 3 ครูเจี๊ยบ
BKN63042
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ตะลุยโจทยเรขาคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63043
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยเลขคณิต+พีชคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63044
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยคณิตสอบเขา EP 1
ครูโยชิ BKN63091
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา EP 1
ครูตอง BKN63092
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

BKN Gifted SCI Series 3
ครูฉลุย BKN63045
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

BKN Gifted SCI Series 2
ครูฉลุย BKN63046
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

4-8 ต.ค. 64
11-15 ต.ค. 64
18-22 ต.ค. 64

วิทย ป.6 เทอม 2 ครูตอง
BKN63088
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

กาวเกงวิทย 1
กาวเกงวิทย 2
กาวเกงวิทย 1

ครูฉลุย
ครูฉลุย
ครูฉลุย

BKN63124
BKN63125
BKN63126

คาลงทะเบียนคอรสละ 5,500 บาท
***โปรโมชั่นพิเศษ*** สมัครกาวเกงวิทย 1+2 พรอมกัน รับสวนลด 1,000 บาท
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คอรสเปดเทอม 2 วันเสาร เริ่ม 6 พ.ย. 64 - 19 ก.พ. 65
08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00
วิทย ป.4 เทอม 2 ครูตอง
BKN63093
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ป.4

ป.5

ป.6

ฝก
โจทย
ป.6

15.10-17.10

คณิตพื้นฐาน 3 ครูเจี๊ยบ
BKN63047
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 3 ครูปอม
BKN63048
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 2 ครูตอง
BKN63094
คาลงทะเบียน 7,000 บาท
คณิตเกงเลข 3 ครูปอม
BKN63050
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตเกงเลข 3 ครูเจี๊ยบ
BKN63051
คาลงทะเบียน 7,000 บาท
วิทย ป.6 เทอม 2 ครูตอง
BKN63095
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 2 ครูฉลุย
BKN63053
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ตะลุยโจทย Reading
สอบเขา EP+Gifted Level 2
ครูมอย BKN63096
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยอังกฤษ
สอบเขา EP+Gifted Level 2
ครูมอย BKN63097
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยคณิตสอบเขา EP 2
ครูโยชิ
BKN63098
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1
Gifted 1 ครูฉลุย BKN63127
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1
Gifted 2 ครูฉลุย BKN63128
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

สรุปโจทยเลขคณิต+พีชคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63054
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา EP 2
ครูตอง
BKN63099
คาลงทะเบียน 7,500 บาท
สรุปโจทยเรขาคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63055
คาลงทะเบียน 7,500 บาท
BKN Gifted SCI Series 3
ครูฉลุย BKN63056
คาลงทะเบียน 7,500 บาท
เจาะโจทยสังคม 1,000 ขอ
(Part B) ครูมิลค BKN63123
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

คอรสเปดเทอม 2 วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 - 20 ก.พ. 65
08.00-10.00

10.10-12.10

ป.5

Fun Math ป.5/2 ครูโยชิ
BKN63100
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 3 ครูปอม
BKN63058
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ป.6

คณิตกงเลข 3 ครูปอม
BKN63057
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

Fun Math ป.6/2 ครูโยชิ
BKN63101
คาลงทะเบียน 7,000 บาท

ฝก
โจทย
ป.6

ตะลุยโจทยเรขาคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63059
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทยเลขคณิต+พีชคณิต
ครูเจี๊ยบ BKN63060
คาลงทะเบียน 7,500 บาท
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13.00-15.00

15.10-17.10

ตะลุยโจทย Gifted Math 1
ครูเจี๊ยบ BKN63061
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

ตะลุยโจทย Gifted Math 2
ครูเจี๊ยบ BKN63062
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

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

วันเรียน

ปดเทอม

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

เปดเทอม
1

วันเสาร
เริ่ม 5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 64

08.00-10.00

10.10-12.10

วันจันทร-วันศุกร
เริ่ม 4 - 22 ต.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

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

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

***โปรโมชั่นสุดพิเศษ *** สมัครกาวเกงวิทย 1+2 พรอมกัน รับสวนลด 1,000 บาท
เปดเทอม
วันเสาร
2
เริ่ม 6 พ.ย. 64 - 19 ก.พ. 65

ตะลุยโจทยวิทย
สอบเขา ม.1 Gifted 1
(BKN63127)
7,500 บาท

ตะลุยโจทยวิทย
สอบเขา ม.1 Gifted 2
(BKN63128)
7,500 บาท
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BKN Gifted SCI
Series 3
ตะลุยโจทยยาก 500 ขอ++
(BKN63056) 7,500 บาท

พัฒนาความรู

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

ตามศักยภาพของผูเ รยน
เนื่องจากในสนามสอบแขงขันตางๆ
ไมวาจะเปนแขงขันทางวิชาการ หรือแขงขัน
สอบเขา ม.1 และ ม.4 ในปจจุบันมีอัตรา
การแขงขันที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนมีบริการ
วางแผนการเรี ย นและแนะนำแนวทาง
ในการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน
ใหเปน รายบุคคล สำหรับทานผูปกครอง
ที่สนใจสามารถติดตอเพื่อทำความเขาใจ
และวางแผน คอรสเรียนอยางเปนขั้นตอน
ในวันและเวลาทำการของโรงเรียนคะ

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 : @bknpratom

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

กด

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

เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2564 เปนตนไป

