โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

ตารางสอนครูฉลุย ปการศึกษา 2564
ชวงที่เรียน / วันเรียน

08.00-10.00

10.10-12.10

ปดเทอม มี.ค. - เม.ย.
22 มี.ค. - 9 เม.ย. 64
(จันทร-ศุกร)

วิทย ป.6 เทอม 1
(BKN63008)
7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1
(BKN63004)
7,000 บาท

วิทยาศาสตรประถมปลาย

ปดเทอม เม.ย. - พ.ค.
19 เม.ย. - 7 พ.ค. 64
(จันทร-ศุกร)

วิทย ป.5 เทอม 2
(BKN63011)
7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 2
(BKN63014)
7,000 บาท

By…ครูฉลุย

ปดเทอมเสาร-อาทิตย
27 มี.ค. - 15 พ.ค. 64
เปดเทอม 1
วันเสาร เริ่ม
5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 64

วิทย ป.5 เทอม 1
(BKN63017) 7,000 บาท
วิทย ป.6 เทอม 1
(BKN63027)
7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1
(BKN63022)
7,000 บาท

13.00-15.00

15.10-17.10

(ครูทัศริญธร อธิภัทรพงศ) ติวเตอรวิทยดาวรุง

ดีกรีระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ

BKN Gifted SCI Series 1 BKN Gifted SCI Series 2
สรุปโจทยชีวะ-เคมี
สรุปโจทยฟสิกส-วิทยกายฯ
(BKN63018)
(BKN63019)
7,500 บาท
7,500 บาท
วิทย ป.6 เทอม 1
(BKN63028)
7,000 บาท

BKN Gifted SCI Series 1
สรุปโจทยชีวะ-เคมี
(BKN63029) 7,500 บาท

BKN Gifted SCI Series 3 BKN Gifted SCI Series 2 4-8 ต.ค. 64 กาวเกงวิทย 1 (BKN63124) 5,500 บาท
ปดเทอม
ตะลุยโจทยยาก 500 ขอ++ สรุปโจทยฟสิกส-วิทยกายฯ 11-15 ต.ค. 64 กาวเกงวิทย 2 (BKN63125) 5,500 บาท
4-22 ต.ค. 64 (จันทร-ศุกร) (BKN63045) 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
18 ก.ย. - 31 ต.ค. 64
(เสาร-อาทิตย)
และวันจันทรที่ 25 ต.ค. 64
เปดเทอม 2
วันเสาร เริ่ม
6 พ.ย. 64 - 19 ก.พ. 65

09.00-12.00 น. (เรียน 15 ครั้ง / 45 ชม.)
ตะลุยวิทยพิชิต สสวท.ป.3 (BKN63036) 7,500 บาท
ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1 ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1
Gifted 1 (ชีวะ-เคมี)
Gifted 2 (ฟสิกส-วิทยกายฯ)
(BKN63127) 7,500 บาท (BKN63128) 7,500 บาท

BKN Gifted SCI Series 1 BKN Gifted SCI Series 2
สรุปโจทยชีวะ-เคมี
สรุปโจทยฟสิกส-วิทยกายฯ
(BKN63037) 7,500 บาท (BKN63038) 7,500 บาท
วิทย ป.6 เทอม 2
(BKN63053)
7,000 บาท

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

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

คอรสเรียนวิทยาศาสตร

วิทย ป.5 – ป.6
 สรุปโจทยวิทยประถมปลาย (ชีวะ-เคมี-ฟสิกส-ดาราศาสตร และวิทยกายภาพ)
 ตะลุยโจทยวิทยประถมปลาย พิชิตสนามสอบแขงขัน และสอบเขา ม.1
 ตะลุยโจทยวิทย ป.6 สอบเขา ม.1 Gifted


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

สอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิด พรอมมีประเมินผลการเรียน

เจาะลึก ฝกวิเคราะหเขมขนสำหรับการสรางพื้นฐานความรูในการเรียน
และเตรียมความพรอมกอนลงสูสนามสอบแขงขันรายการตาง ๆ ที่สำคัญ
เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

bkncenter

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

BKN Gifted SCI Series

สรุป + ทบทวนสาระความรูที่สำคัญ พรอมตะลุยโจทยเขมขน
พิชิตสนามสอบเขา ม.1 Gifted, สาธิตฯ ปทุมวันและสนามสอบแขงขัน สสวท.

BKN Gifted SCI Series 1

บทที่ 1 สิ่งมีชีวิต – อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต, พืช, การดำรงชีวิตของพืช, สัตว, พฤติกรรมของสัตว
กับการดำรงชีวิต,จุลชีวัน, การดำรงพันธุของสิ่งมีชีวิต, การเจริญเติบโตของสัตว
บทที่ 2 ระบบนิเวศ – ระบบนิเวศ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บทที่ 3 รางกายมนุษย – รางกายมนุษย, อาหารและสารอาหาร, ระบบของรางกาย
บทที่ 4 พันธุกรรม – พันธุกรรม, การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 5 วัสดุและสาร – วัสดุและสมบัติของวัสดี, วัสดุในชีวิตประจำวัน, สารและสมบัติของสาร,
การจัดกลุมของสารตามสมบัติของสาร, การแยกสาร, การเปลี่ยนแปลงของสาร,
สารในชีวิตประจำวัน

สรุป + ทบทวนสาระความรูที่สำคัญ
พรอมตะลุยโจทยเขมขน
ในกลุมเรื่องของชีววิทยา และ เคมี

BKN Gifted SCI Series 2
สรุป + ทบทวนสาระความรูที่สำคัญ
พรอมตะลุยโจทยเขมขน ในกลุมเรื่องของ
ฟสิกส-ดาราศาสตร และวิทยกายภาพ

BKN Gifted SCI Series 3
ตะลุยเขมโจทยวิทยพิชิตสนามสอบ
เขา ม.1 Gifted, สาธิตฯ ปทุมวัน
และสนามสอบแขงขัน สสวท.

กาวเกงวิทย

บทที่ 1 แรง – แรงลัพธ, แรงเสียดทาน, การเคลื่อนที่, เครื่องผอนแรง, ความดัน,
มวลและความหนาแนน
บทที่ 2 พลังงาน – แสง, เสียง, ไฟฟา
บทที่ 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก – ดิน, หิน, ธรณีพิบัติภัย, ลม ฟา อากาศ
บทที่ 4 ดาราศาสตรและอวกาศ – ระบบสุริยะ, โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย, ดวงดาว
นักเรียนจะไดรับการทบทวนบทเรียนใน 4 กลุมเรื่องที่สำคัญ ชีวะ, เคมี, ฟสิกส,
โลกและดาราศาสตรพรอมกับการทำขอสอบตะลุยโจทย 9 ชุด – 500 ขอ++
สรางเสริมเติมเต็มความมั่นใจในการตะลุยโจทยวิทยเพื่อพิชิตความสำเร็จในสนามสอบแขงขัน
สสวท. ประถมปลาย, สอบเขา ม.1 โครงการ Gifted / สาธิตฯ ปทุมวัน
ฝกโจทยแนวขอสอบเกาพรอมวิเคราะห เก็งแนวขอสอบที่นักเรียนจะไดนำไปใชสอบในปนี้

สรุปเนื้อหาวิทยทั้งหมดเปนแผนภาพความคิด งายตอการจดจำ และฝกโจทยแยกในแตละเรื่อง
(แนวโจทยสอบเขา ม.1 จำนวน 900 ขอ) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการทบทวนเนื้อหากอนเรียนคอรสตะลุยโจทย

กาวเกงวิทย 1
(ชีวะ- เคมี 1)
สรุปเนื้อหาและฝกโจทย 435 ขอ

กาวเกงวิทย 2
(เคมี 2 – ฟสิกส - โลกและดาราศาสตร)
สรุปเนื้อหาและฝกโจทย 465 ขอ

สรุปความรูชีวะ ในกลุมเรื่อง สิ่งมีชีวิต พืช สัตว ไมใชพืชไมใชสัตว ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม อาหาร รางกายมนุษย
 สรุปความรูเคมี 1 ในกลุมเรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร วัสดุและสมบัติของวัสดุ
การเปลี่ยนสถานะ การละลาย ปฏิกิริยาเคมีสารละลายกรด-เบส


สรุปความรูเคมี 2 ในกลุมเรื่อง การจำแนกสาร การแยกสาร ธาตุและสารประกอบ
สรุปความรูฟสิกส ในกลุมเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ แรงและความดัน พลังงานแสง
พลังงานเสียง พลังงานไฟฟา พลังงานความรอน
 สรุปความรูโลกและดาราศาสตร ในกลุมเรื่อง ธรณี พื้นโลก ดิน ธรณีพิบัติภัย หิน แร
บรรยากาศ เมฆ หมอก น้ำคางหยาดน้ำฟา ลม วัฏจักรน้ำ ฤดูกาล น้ำขึ้นน้ำลง ขางขึ้นขางแรม
อุปราคา ปรากฏการณโลกหมุนรอบตัวเอง ดวงดาว ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ



ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1 Gifted 1-2
 รวบรวมขอสอบ Gifted ทำโจทยทีละหัวขอ จากระดับงายไปยาก
 จับเวลาทำขอสอบ เฉลยขอสอบอยางละเอียด เพิ่มเติมเนื้อหาที่จำเปน และเนื้อหาที่เกินหลักสูตร
 รวมรวมแนวโจทยวิทยวิเคราะหที่หลากหลายมากกวา 1,500 ขอ++
 เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เรียนจบเนื้อหาของ ป.6 มาครบทุกเรื่องแลว และตองการฝกโจทยสอบเขา ม.1

หรือนักเรียนที่เรียนจบคอรส กาวเกงวิทย 1 - 2 หรือจบคอรส BKN Gifted SCI Series 1 - 2 มาแลว
 มีความแตกตางจากคอรส BKN Gifted Sci Series 3 อยางไร?
ตอบ : BKN Gifted Sci Series 3 เปนขอสอบรวมคละเรื่องทั้ง ชีวะ เคมี ฟสิกส โลกและดาราศาสตร โดยในแตละชุด
เนนการทำโจทยแนวขอสอบ สสวท.

ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1 Gifted Level 1

ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1 Gifted Level 2

เจาะโจทยเขมขน ชีวะ-เคมี จำนวน 10 เรื่อง รวม 785 ขอ
ขอสอบ เรื่อง พืช
ขอสอบ เรื่อง สัตวและไมใชพืชไมใชสัตว
ขอสอบ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ขอสอบ เรื่อง พันธุกรรม
ขอสอบ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ขอสอบ เรื่อง รางกายมนุษย
ขอสอบ เรื่อง กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร
ขอสอบ เรื่อง สารและสสาร การเปลี่ยนสถานะของสาร การละลาย
ขอสอบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร
ขอสอบ เรื่อง การจำแนกสาร

เจาะโจทยเขมขน ฟสิกส-ดาราศาสตร-วิทยาศาสตรกายภาพ
จำนวน 11 เรื่อง จำนวน 725 ขอ
ขอสอบ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ขอสอบ เรื่อง แรงและความดัน
ขอสอบ เรื่อง พลังงานแสง
ขอสอบ เรื่อง พลังงานเสียง
ขอสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟา
ขอสอบ เรื่อง พลังงานความรอน
ขอสอบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก และธรณี
ขอสอบ เรื่อง หินและแร
ขอสอบ เรื่อง ลม ฟา อากาศ วัฏจักรน้ำ และปญหาสิ่งแวดลอม
ขอสอบ เรื่อง ความสัมพันธของโลก ดวงจันทร และดวงอาทิตย
ขอสอบ เรื่อง ดวงดาว ระบบสุริยะ และเทคโนโลยีอวกาศ

วางแผนการเรียนสำหรับนอง ๆ ประถมปลายในการลงคอรสวิทยาศาสตรครูฉลุย
สายแขงขัน สสวท.+สาธิต

สาย Gifted (แบบที่ 1)

สาย Gifted (แบบที่ 2)

สายแนน

Series 1

Series 1

กาวเกงวิทย 1-2

Series 1

Series 2

Series 2

ตะลุยวิทย Gifted 1

Series 2

Series 3

ตะลุยวิทย Gifted 1

ตะลุยวิทย Gifted 2

กาวเกงวิทย 1-2

ตะลุยวิทย Gifted 2

ตะลุยวิทย Gifted 1
ตะลุยวิทย Gifted 2
Series 3

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

BKN Gifted SCI Series

สรุป + ทบทวนสาระความรูที่สำคัญ พรอมตะลุยโจทยเขมขน
พิชิตสนามสอบเขา ม.1 Gifted, สาธิตฯ ปทุมวันและสนามสอบแขงขัน สสวท.

BKN Gifted SCI Series 1

บทที่ 1 สิ่งมีชีวิต – อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต, พืช, การดำรงชีวิตของพืช, สัตว, พฤติกรรมของสัตว
กับการดำรงชีวิต,จุลชีวัน, การดำรงพันธุของสิ่งมีชีวิต, การเจริญเติบโตของสัตว
บทที่ 2 ระบบนิเวศ – ระบบนิเวศ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บทที่ 3 รางกายมนุษย – รางกายมนุษย, อาหารและสารอาหาร, ระบบของรางกาย
บทที่ 4 พันธุกรรม – พันธุกรรม, การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 5 วัสดุและสาร – วัสดุและสมบัติของวัสดี, วัสดุในชีวิตประจำวัน, สารและสมบัติของสาร,
การจัดกลุมของสารตามสมบัติของสาร, การแยกสาร, การเปลี่ยนแปลงของสาร,
สารในชีวิตประจำวัน

สรุป + ทบทวนสาระความรูที่สำคัญ
พรอมตะลุยโจทยเขมขน
ในกลุมเรื่องของชีววิทยา และ เคมี

BKN Gifted SCI Series 2
สรุป + ทบทวนสาระความรูที่สำคัญ
พรอมตะลุยโจทยเขมขน ในกลุมเรื่องของ
ฟสิกส-ดาราศาสตร และวิทยกายภาพ

BKN Gifted SCI Series 3
ตะลุยเขมโจทยวิทยพิชิตสนามสอบ
เขา ม.1 Gifted, สาธิตฯ ปทุมวัน
และสนามสอบแขงขัน สสวท.

กาวเกงวิทย

บทที่ 1 แรง – แรงลัพธ, แรงเสียดทาน, การเคลื่อนที่, เครื่องผอนแรง, ความดัน,
มวลและความหนาแนน
บทที่ 2 พลังงาน – แสง, เสียง, ไฟฟา
บทที่ 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก – ดิน, หิน, ธรณีพิบัติภัย, ลม ฟา อากาศ
บทที่ 4 ดาราศาสตรและอวกาศ – ระบบสุริยะ, โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย, ดวงดาว
นักเรียนจะไดรับการทบทวนบทเรียนใน 4 กลุมเรื่องที่สำคัญ ชีวะ, เคมี, ฟสิกส,
โลกและดาราศาสตรพรอมกับการทำขอสอบตะลุยโจทย 9 ชุด – 500 ขอ++
สรางเสริมเติมเต็มความมั่นใจในการตะลุยโจทยวิทยเพื่อพิชิตความสำเร็จในสนามสอบแขงขัน
สสวท. ประถมปลาย, สอบเขา ม.1 โครงการ Gifted / สาธิตฯ ปทุมวัน
ฝกโจทยแนวขอสอบเกาพรอมวิเคราะห เก็งแนวขอสอบที่นักเรียนจะไดนำไปใชสอบในปนี้

สรุปเนื้อหาวิทยทั้งหมดเปนแผนภาพความคิด งายตอการจดจำ และฝกโจทยแยกในแตละเรื่อง
(แนวโจทยสอบเขา ม.1 จำนวน 900 ขอ) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการทบทวนเนื้อหากอนเรียนคอรสตะลุยโจทย

กาวเกงวิทย 1
(ชีวะ- เคมี 1)
สรุปเนื้อหาและฝกโจทย 435 ขอ

กาวเกงวิทย 2
(เคมี 2 – ฟสิกส - โลกและดาราศาสตร)
สรุปเนื้อหาและฝกโจทย 465 ขอ

สรุปความรูชีวะ ในกลุมเรื่อง สิ่งมีชีวิต พืช สัตว ไมใชพืชไมใชสัตว ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม อาหาร รางกายมนุษย
 สรุปความรูเคมี 1 ในกลุมเรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร วัสดุและสมบัติของวัสดุ
การเปลี่ยนสถานะ การละลาย ปฏิกิริยาเคมีสารละลายกรด-เบส


สรุปความรูเคมี 2 ในกลุมเรื่อง การจำแนกสาร การแยกสาร ธาตุและสารประกอบ
สรุปความรูฟสิกส ในกลุมเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ แรงและความดัน พลังงานแสง
พลังงานเสียง พลังงานไฟฟา พลังงานความรอน
 สรุปความรูโลกและดาราศาสตร ในกลุมเรื่อง ธรณี พื้นโลก ดิน ธรณีพิบัติภัย หิน แร
บรรยากาศ เมฆ หมอก น้ำคางหยาดน้ำฟา ลม วัฏจักรน้ำ ฤดูกาล น้ำขึ้นน้ำลง ขางขึ้นขางแรม
อุปราคา ปรากฏการณโลกหมุนรอบตัวเอง ดวงดาว ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ



ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1 Gifted 1-2
 รวบรวมขอสอบ Gifted ทำโจทยทีละหัวขอ จากระดับงายไปยาก
 จับเวลาทำขอสอบ เฉลยขอสอบอยางละเอียด เพิ่มเติมเนื้อหาที่จำเปน และเนื้อหาที่เกินหลักสูตร
 รวมรวมแนวโจทยวิทยวิเคราะหที่หลากหลายมากกวา 1,500 ขอ++
 เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เรียนจบเนื้อหาของ ป.6 มาครบทุกเรื่องแลว และตองการฝกโจทยสอบเขา ม.1

หรือนักเรียนที่เรียนจบคอรส กาวเกงวิทย 1 - 2 หรือจบคอรส BKN Gifted SCI Series 1 - 2 มาแลว
 มีความแตกตางจากคอรส BKN Gifted Sci Series 3 อยางไร?
ตอบ : BKN Gifted Sci Series 3 เปนขอสอบรวมคละเรื่องทั้ง ชีวะ เคมี ฟสิกส โลกและดาราศาสตร โดยในแตละชุด
เนนการทำโจทยแนวขอสอบ สสวท.

ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1 Gifted Level 1

ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1 Gifted Level 2

เจาะโจทยเขมขน ชีวะ-เคมี จำนวน 10 เรื่อง รวม 785 ขอ
ขอสอบ เรื่อง พืช
ขอสอบ เรื่อง สัตวและไมใชพืชไมใชสัตว
ขอสอบ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ขอสอบ เรื่อง พันธุกรรม
ขอสอบ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
ขอสอบ เรื่อง รางกายมนุษย
ขอสอบ เรื่อง กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร
ขอสอบ เรื่อง สารและสสาร การเปลี่ยนสถานะของสาร การละลาย
ขอสอบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร
ขอสอบ เรื่อง การจำแนกสาร

เจาะโจทยเขมขน ฟสิกส-ดาราศาสตร-วิทยาศาสตรกายภาพ
จำนวน 11 เรื่อง จำนวน 725 ขอ
ขอสอบ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ขอสอบ เรื่อง แรงและความดัน
ขอสอบ เรื่อง พลังงานแสง
ขอสอบ เรื่อง พลังงานเสียง
ขอสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟา
ขอสอบ เรื่อง พลังงานความรอน
ขอสอบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก และธรณี
ขอสอบ เรื่อง หินและแร
ขอสอบ เรื่อง ลม ฟา อากาศ วัฏจักรน้ำ และปญหาสิ่งแวดลอม
ขอสอบ เรื่อง ความสัมพันธของโลก ดวงจันทร และดวงอาทิตย
ขอสอบ เรื่อง ดวงดาว ระบบสุริยะ และเทคโนโลยีอวกาศ

วางแผนการเรียนสำหรับนอง ๆ ประถมปลายในการลงคอรสวิทยาศาสตรครูฉลุย
สายแขงขัน สสวท.+สาธิต

สาย Gifted (แบบที่ 1)

สาย Gifted (แบบที่ 2)

สายแนน

Series 1

Series 1

กาวเกงวิทย 1-2

Series 1

Series 2

Series 2

ตะลุยวิทย Gifted 1

Series 2

Series 3

ตะลุยวิทย Gifted 1

ตะลุยวิทย Gifted 2

กาวเกงวิทย 1-2

ตะลุยวิทย Gifted 2

ตะลุยวิทย Gifted 1
ตะลุยวิทย Gifted 2
Series 3

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

ตารางสอนครูฉลุย ปการศึกษา 2564
ชวงที่เรียน / วันเรียน

08.00-10.00

10.10-12.10

ปดเทอม มี.ค. - เม.ย.
22 มี.ค. - 9 เม.ย. 64
(จันทร-ศุกร)

วิทย ป.6 เทอม 1
(BKN63008)
7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1
(BKN63004)
7,000 บาท

วิทยาศาสตรประถมปลาย

ปดเทอม เม.ย. - พ.ค.
19 เม.ย. - 7 พ.ค. 64
(จันทร-ศุกร)

วิทย ป.5 เทอม 2
(BKN63011)
7,000 บาท

วิทย ป.6 เทอม 2
(BKN63014)
7,000 บาท

By…ครูฉลุย

ปดเทอมเสาร-อาทิตย
27 มี.ค. - 15 พ.ค. 64
เปดเทอม 1
วันเสาร เริ่ม
5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 64

วิทย ป.5 เทอม 1
(BKN63017) 7,000 บาท
วิทย ป.6 เทอม 1
(BKN63027)
7,000 บาท

วิทย ป.5 เทอม 1
(BKN63022)
7,000 บาท

13.00-15.00

15.10-17.10

(ครูทัศริญธร อธิภัทรพงศ) ติวเตอรวิทยดาวรุง

ดีกรีระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ

BKN Gifted SCI Series 1 BKN Gifted SCI Series 2
สรุปโจทยชีวะ-เคมี
สรุปโจทยฟสิกส-วิทยกายฯ
(BKN63018)
(BKN63019)
7,500 บาท
7,500 บาท
วิทย ป.6 เทอม 1
(BKN63028)
7,000 บาท

BKN Gifted SCI Series 1
สรุปโจทยชีวะ-เคมี
(BKN63029) 7,500 บาท

BKN Gifted SCI Series 3 BKN Gifted SCI Series 2 4-8 ต.ค. 64 กาวเกงวิทย 1 (BKN63124) 5,500 บาท
ปดเทอม
ตะลุยโจทยยาก 500 ขอ++ สรุปโจทยฟสิกส-วิทยกายฯ 11-15 ต.ค. 64 กาวเกงวิทย 2 (BKN63125) 5,500 บาท
4-22 ต.ค. 64 (จันทร-ศุกร) (BKN63045) 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
18 ก.ย. - 31 ต.ค. 64
(เสาร-อาทิตย)
และวันจันทรที่ 25 ต.ค. 64
เปดเทอม 2
วันเสาร เริ่ม
6 พ.ย. 64 - 19 ก.พ. 65

09.00-12.00 น. (เรียน 15 ครั้ง / 45 ชม.)
ตะลุยวิทยพิชิต สสวท.ป.3 (BKN63036) 7,500 บาท
ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1 ตะลุยโจทยวิทยสอบเขา ม.1
Gifted 1 (ชีวะ-เคมี)
Gifted 2 (ฟสิกส-วิทยกายฯ)
(BKN63127) 7,500 บาท (BKN63128) 7,500 บาท

BKN Gifted SCI Series 1 BKN Gifted SCI Series 2
สรุปโจทยชีวะ-เคมี
สรุปโจทยฟสิกส-วิทยกายฯ
(BKN63037) 7,500 บาท (BKN63038) 7,500 บาท
วิทย ป.6 เทอม 2
(BKN63053)
7,000 บาท

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

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

คอรสเรียนวิทยาศาสตร

วิทย ป.5 – ป.6
 สรุปโจทยวิทยประถมปลาย (ชีวะ-เคมี-ฟสิกส-ดาราศาสตร และวิทยกายภาพ)
 ตะลุยโจทยวิทยประถมปลาย พิชิตสนามสอบแขงขัน และสอบเขา ม.1
 ตะลุยโจทยวิทย ป.6 สอบเขา ม.1 Gifted


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

สอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิด พรอมมีประเมินผลการเรียน

เจาะลึก ฝกวิเคราะหเขมขนสำหรับการสรางพื้นฐานความรูในการเรียน
และเตรียมความพรอมกอนลงสูสนามสอบแขงขันรายการตาง ๆ ที่สำคัญ
เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

