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   ทำไมตองเรยนสอนสด?
 เพราะเราม่ันใจวาการเรียนในรูปแบบสอนสด จะเปนการสรางปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนและนักเรียน 
 ทำใหนักเรียนเกิดความเขาใจบทเรียนไดดีที่สุด
 ในระหวางการเรียนการสอน คุณครูผูสอนจะใชเทคนิค ความคิด วิธีการในการสื่อสารใหนักเรียนไดเขาใจในสิ่งที่เรียนรู 
  ไดรู ไดเห็น ในสิ่งที่นักเรียนยังมีขอสงสัยของใจ คุณครูผูสอนสามารถอธิบาย เคลียรปญหาคาใจใหนักเรียนได
  ทั้งในระหวางเรียน หรือหลังเลิกเรียน
 ในขณะท่ีนักเรียนกำลังไดรับการสื่อสาร ถายทอดความรู จากครูผูสอน หากมีขอสงสัย ไมเขาใจตรงไหน 
  นักเรียนสามารถสอบถามได ไขขอสงสัยได ทั้งในเวลาชวงที่เรียน หรือหลังเลิกเรียน คุณครูที่บานคำนวณทุก ๆ ทาน 
  ยินดีเสมอ หากนักเรียนคนไหนมีความต้ังใจที่อยากจะทำความเขาใจในวิชาคณิตศาสตร พรอมอธิบาย ชี้แจง
  รายละเอียดในคำถามที่นักเรียนทุกๆ คนตองการคำตอบ
 ขอเพียงนักเรียนที่มาเรียนมีความมุงมั่น ตั้งใจ เก็บเกี่ยวความรูในการเรียนใหเต็มที่ ก็จะสงผลใหการเรียน 
  วิชาคณิตศาสตรนั้นเปนเรื่องที่เรียนรูและเขาใจไดอยางงายดายยิ่งขึ้น

เรยนคณิตศาสตรอยางเขาใจ ตองเรยนแบบสอนสด ท่ี BKN BEST MATH
ครูดี มีความรู มีประสบการณ มีฝมือ และ มีความต้ังใจในการที่จะถายทอดความรูและเทคนิคการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ใหกับนักเรียนไดนำไปใชอยางแทจริง

สอนสดทุกรอบ โดยทีมอาจารย, ผูสอน ที่มีความรูและประสบการณในการถายทอดความรูโดยตรง

Premium Math ม.1 เทอม 2Premium Math ม.1 เทอม 1
- จำนวนเต็ม 
 การบวกและการลบจำนวนเต็ม
 การคูณและการหารจำนวนเต็ม
 สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม
- การสรางทางเรขาคณิต 
 รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
 การสรางพ้ืนฐานทางเรขาคณิต
 การสรางรูปเรขาคณิต
- เลขยกกำลัง
 ความหมายของเลขยกกำลัง
 การคูณและการหารเลขยกกำลัง
 สัญกรณวิทยาศาสตร
- ทศนิยม และ เศษสวน 
 ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม
 การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม
 เศษสวนและการเปรียบเทียบเศษสวน
 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน
 ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน
- รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 ภาพดานหนา ดานขาง และดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ

- สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
 การเตรียมความพรอมกอนรูจักสมการ
 สมการและคำตอบของสมการ
 การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
 โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
- อัตราสวน สัดสวน และรอยละ 
 อัตราสวน
 สัดสวน
 รอยละ
 บทประยุกต
- กราฟและความสัมพันธเชิงเสน
 คูอนัดับและกราฟของคูอันดับ
 กราฟและการนำไปใช
 ความสัมพันธเชิงเสน
- สถิติ (1) 
 คำถามทางสถิติ
 การเก็บรวบรวมขอมูล
 การนำเสนอขอมูลและการแปลความหมายขอมูล

คณิตศาสตรทฤษฎีบท ม.1
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Premium Math ม.2 เทอม 2Premium Math ม.2 เทอม 1
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง 
 จำนวนตรรกยะ
 จำนวนอตรรกยะ
 รากที่สอง
 รากที่สาม
- ปริซึมและทรงกระบอก
 พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
 พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก
- การแปลงทางเรขาคณิต 
 การเลื่อนขนาน
 การสะทอน
 การหมุน
- สมบัติของเลขยกกำลัง
 การดำเนินการของเลขยกกำลัง
 สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง
- พหุนาม 
 การบวกและการลบเอกนาม 
 การบวกและการลบพหุนาม
 การคูณพหุนาม
 การหารพหุนามดวยเอกนาม

- สถิติ (2) 
 แผนภาพจุด แผนภาพตน-ใบ
 ฮิสโทแกรม คากลางของขอมูล
- ความเทากันทุกประการ 
 ความเทากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
 ความเทากับทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
 รูปสามเหล่ียมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน-มุม-ดาน
 รูปสามเหล่ียมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ มุม-ดาน-มุม
 รูปสามเหล่ียมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน-ดาน-ดาน
 รูปสามเหล่ียมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ มุม-มุม-ดาน
 รูปสามเหล่ียมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ฉาก-ดาน-ดาน
 การนำไปใช
- เสนขนาน 
 เสนขนานและมุมภายใน
 เสนขนานและมุมแยง
เสนขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน

 เสนขนานและรูปสามเหลี่ยม
- การใหเหตุผลทางเรขาคณิต
 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการใหเหตุผลทางเรขาคณิต
 การสรางและการใหเหตุผลเกี่ยวกับการสราง
 การใหเหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมและรูปสี่เหลี่ยม
- การแยกตัวประกอบของพนุนามดีกรีสอง
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชสมบัติการแจกแจง
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชกำลังสองสมบูรณ
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใชผลตางของกำลังสอง

คณิตศาสตรทฤษฎีบท ม.2

คณิตศาสตรทฤษฎีบท ม.3

Premium Math ม.3 เทอม 2Premium Math ม.3 เทอม 1
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BKN Premium Math ทำความรูจักคุณครูผูสอน

ครูโรจน : อ.รุงโรจน พรหมพาหกุล (ครูโรจน)
 วิศวกรรมศาสตรบันฑิต (วศ.บ. อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)

“ครูสอน...แลวเดินดู...แลวถาม...แลวประเมิน...แลวบอกกลาว...แลวแกไข”

“จากพื้นฐานสูความเขาใจ จากความเขาใจสูความสำเร็จ”

ครูโรจนสอนใหเรียนรูและเขาใจจริง อยางเปนขั้นตอน
จากการวิเคราะหไดสูการแกปญหาเปน เช่ือมโยงทฤษฎีบท และ นิยาม
ไปสูการแกปญหาคณิตศาสตรอยางเปนระบบ
ตลอดจนการเขาสูขั้นประเมินตนเองวา นองๆ เขาใจคณิตศาสตรแลวหรือยัง

ครูแนท : อ.จิตติมา กวีไตรภพ
จบการศึกษา ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง
แนวทางการสอน
 เนนเนื้อหาการเรียนรูทฤษฎีบทพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. ในระดับช้ันมัธยมตน 
  เพื่อสอดคลองกับการเรียนในโรงเรียนและเปนพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพรอม
  ฝกโจทยเพ่ือการแขงขัน หรือสอบเขาในระดับชั้น ม.4 ในสนามสอบตาง ๆ
 ปูพื้นฐานการเรียนรู อยางละเอียด เพื่อใหนักเรียนเขาใจ และสามารถนำไปใชเชิงประยุกต
  ไดอยางถูกตอง
 ฝกฝนทักษะการคำนวณ การคิดวิเคราะห อยางเปนขั้นตอน จากระดับงายไปยาก 
  ในรูปแบบแสดงวิธีทำ
 ดูแลใกลชิดทั่วถึง ไมเขาใจ นักเรียนสามารถสอบถามคุณครูไดทั้งในหองเรียน
  และนอกหองเรียนทางชองทางการสื่อสารทางโทรศัพท และ ไลนสวนตัว
 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล จากการสังเกตพฤติกรรมและการทำโจทย
  ในหองเรียน
รูปแบบการเรียน
 มี PRE-TEST กอนเริ่มการเรียน เพื่อประเมินพื้นฐานความรูเดิมของนักเรียน
 มี POST-TEST กอนจบการเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการเรียนรู
  ตลอดหลักสูตรคอรสเรียน
 มีการประเมินความรูความเขาใจนักเรียนในระหวางการเรียน ดวยการ QUIZ ในรูปแบบ
  ตราแสตมป เปรียบเสมือนคะแนนเก็บระหวางการเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนตั้งใจเรียน
  และแสดงศักยภาพของตนอยางเต็มที่ โดยที่ไมรูสึกเครียดจนเกินไป
 มีการบานเพื่อใหนักเรียนทบทวนเนื้อหาที่ไดเรียนในแตละครั้ง ใชเวลาทำการบาน
  อยางตั้งใจเพียง 20-30 นาที ซึ่งในบางครั้งอาจไมมีการบาน ปรับตามความเหมาะสม
  ในแตละครั้งการเรียน
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 ระดับชั้น 08.00-10.00 10.10-12.10 13.00-15.00 15.10-17.10

 ม.1   คณิต ม.1 เทอม 1 อ.โรจน คณิต ม.1 เทอม 1 อ.แนท
    BKN17238 BKN17239

 ม.2 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.แนท คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน
  BKN17200  BKN17201

 ม.3 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.โรจน คณิต ม.3 เทอม 1 อ.แนท คณิต ม.3 เทอม 2 อ.แนท คณิต ม.3 เทอม 1 อ.โรจน
  BKN17202 BKN17203 BKN17240 BKN17241

5

หลักสูตรคอรสเรียน 15 ครั้ง = 30 ชั่วโมง
เรียนแบบสอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิดและท่ัวถึง

คาลงทะเบียน คอรสละ 6,500 บาท

ครูโยชิ - คุณครูเมธายชญ ตระกูลลักขณา
จบการศึกษา ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แนวทางการสอน
 อธิบายเน้ือหาอยางละเอียด เนนความรูพื้นฐานเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการทำโจทย
  ตอเนื่องท่ีโรงเรียน และการสอบแขงขันรายการตาง ๆ 
 สรุปเนื้อหาสำคัญในแตละบทเรียนอยางเปนลำดับขั้นตอน พรอมท้ังโจทยฝกคิดและโจทยทาทาย
  ชวยใหเกิดความรูความเขาใจ เพ่ิมทักษะและประสบการณในการแกโจทยปญหาไดหลากหลาย 
 ดูแลนักเรียนอยางใกลชิดและท่ัวถึง นักเรียนสามารถถามขอสงสัยระหวางการเรียนไดอยางเปนกันเอง
 ทดสอบความเขาใจรายหัวขอในแตละบทเปนระยะดวยแบบทดสอบยอย 
 เมื่อเรียนจบคอรสจะทำการวัดผลความเขาใจในเน้ือหาท้ังหมดท่ีไดเรียนไปแลวในคอรสนั้น ๆ                       
  และนักเรียนจะไดรับใบประเมินผลเปนการสรุปผลการเรียนทั้งหมด เพื่อใหผูปกครอง
  ไดติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนไดอยางใกลชิด

รทำโจทย

ทาทาย
หลาย
งเปนกันเอง

น ๆ                                                         

ปดเทอมชวงที่ 1   เริ่ม 22 มี.ค. – 9 เม.ย. 64 (เรียนวันจันทร-วันศุกร)

เปดเพ่ิมจัดกลุมเรียนสด   คณิตทฤษฎีบทพื้นฐาน ม.3 เทอม 1 และ ม.3 เทอม 2
ถายทอดความรูโดย อ.แนท

 สำหรับนองที่ตองการเรียน หลักสูตรคณิตศาสตร ม.3 เทอม 1 และ ม.3 เทอม 2 ตามหลักสูตรกระทรวง 
 กอนการตะลุยโจทย สอบเขา ม.4
วันเรียน 4 – 19 มี.ค. 64 (จันทร-ศุกร)
 เวลา 09.00-12.00 น.  คณิต ม.3 เทอม 1 (เรียน 12 คร้ัง รวม 36 ชม.) 
 เวลา 13.00-16.00 น.  คณิต ม.3 เทอม 2 (เรียน 12 คร้ัง รวม 36 ชม.) 
 คาลงทะเบียนคอรสละ 6,500 บาท
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เปดเทอม 1   วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64 เปดเทอม 1   วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64
 ระดับชั้น 08.00-10.00 10.10-12.10 13.00-15.00 15.10-17.10

 ม.1   คณิต ม.1 เทอม 1 อ.แนท คณิต ม.1 เทอม 1 อ.โรจน
    BKN17212 BKN17213

 ม.2 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน   คณิต ม.2 เทอม 1 อ.แนท คณิต ม.2 เทอม 2 อ.แนท
  BKN17215   BKN17216 BKN17217

 ม.3 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.แนท คณิต ม.3 เทอม 1 อ.โรจน
  BKN17218 BKN17219

เปดเทอม 1   วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64 เปดเทอม 1   วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64 
 ระดับชั้น 08.00-10.00 10.10-12.10 13.00-15.00 15.10-17.10

 ม.1      คณิต ม.1 เทอม 1 ครูโยชิ
         BKN17236

 ม.2 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน คณิต ม.2 เทอม 1 อ.แนท
  BKN17208 BKN17209

 ม.3 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.แนท คณิต ม.3 เทอม 1 อ.โรจน
  BKN17210 BKN17211

 ระดับชั้น 08.00-10.00 10.10-12.10 13.00-15.00 15.10-17.10

 ม.1   คณิต ม.1 เทอม 1 อ.แนท คณิต ม.1 เทอม 1 อ.โรจน
    BKN17204 BKN17242

 ม.2 คณิต ม.2 เทอม 1 อ.แนท คณิต ม.2 เทอม 1 อ.โรจน
  BKN17205 BKN17206

 ม.3 คณิต ม.3 เทอม 1 อ.โรจน   คณิต ม.3 เทอม 1 อ.แนท คณิต ม.3 เทอม 2 อ.แนท
  BKN17207  BKN17243 BKN17244

ปดเทอมชวงที่ 2   เริ่ม 19 เม.ย. – 7 พ.ค. 64 (เรียนวันจันทร-วันศุกร)

หลักสูตรคอรสเรียน 15 ครั้ง = 30 ชั่วโมง
เรียนแบบสอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิดและท่ัวถึง

คาลงทะเบียน คอรสละ 6,500 บาท



6

เปดเทอม 1   วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64 ปดเทอม   เริ่ม 4-22 ต.ค. 64 (เรียนวันจันทร - วันศุกร)

7

เปดเทอม 1   วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64 เปดเทอม 2   วันเสาร เริ่ม 6 พ.ย. 64 – 19 ก.พ. 65 (หยุด 1 ม.ค. 65)
 ระดับชั้น 08.00-10.00 10.10-12.10 13.00-15.00 15.10-17.10

 ม.1   คณิต ม.1 เทอม 2 อ.แนท  คณิต ม.1 เทอม 2 ครูโยชิ
    BKN17224  BKN17237

 ม.2 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.โรจน 
  BKN17225  

 ม.3 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.แนท คณิต ม.3 เทอม 2 อ.โรจน
  BKN17226 BKN17227

เปดเทอม 1   วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64 เปดเทอม 2   วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ. 65 (หยุด 2 ม.ค. 65)
 ระดับชั้น 08.00-10.00 10.10-12.10 13.00-15.00 15.10-17.10

 ม.1   คณิต ม.1 เทอม 2 อ.แนท คณิต ม.1 เทอม 2 อ.โรจน
    BKN17228 BKN17229

 ม.2 คณิต ม.2 เทอม 2 อ.โรจน   คณิต ม.2 เทอม 2 อ.แนท คณิต ม.2 เทอม 1 อ.แนท
  BKN17231   BKN17232 BKN17233

 ม.3 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.แนท คณิต ม.3 เทอม 2 อ.โรจน
  BKN17234 BKN17235

 ระดับชั้น 08.00-10.00 10.10-12.10 13.00-15.00 15.10-17.10

 ม.1 คณิต ม.1 เทอม 2 อ.โรจน  
  BKN17220  

 ม.2   คณิต ม.2 เทอม 2 อ.แนท
    BKN17221

 ม.3 คณิต ม.3 เทอม 2 อ.แนท คณิต ม.3 เทอม 2 อ.โรจน
  BKN17222 BKN17223

หลักสูตรคอรสเรียน 15 ครั้ง = 30 ชั่วโมง
เรียนแบบสอนสด กลุมเล็ก ดูแลใกลชิดและท่ัวถึง

คาลงทะเบียน คอรสละ 6,500 บาท



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

เรยนรูคณิตศาสตร กับ

 นักเรียนจะไดเรียนรูรายเอียดเนื้อหา พรอมฝกเทคนิคการแกไขปญหาโจทย เพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพ 
ความแข็งแกรงในวิชาคณิตศาสตร เพื่อการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน และตอยอดในระดับที่สูงขึ้นสำหรับการแขงขัน 
ในสนามสอบตางๆ

 สอนสด หองเรียนเล็ก ทุกรอบเรียนนักเรียนจะไดรับการถายทอดความรูจากอาจารย-ผูสอน ที่มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณในการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยตรง เนนการเรียนการสอนแบบอธิบายอยางละเอียด 
ตามลำดับขั้นตอน ถายทอดเนื้อหาดวยความใสใจ หากนักเรียนมีขอสงสัย หรือไมเขาใจตรงไหน อาจารยทุกทานยินดี 
ที่จะเปนที่ปรึกษาและตอบคำถามไดทันที ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน นักเรียนจะรูสึกดีและมีใจรักในวิชา 
คณิตศาสตรมากยิ่งขึ้นเมื่อไดเรียนรูกับ BKN MATH TEAM ดวยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางเปนลำดับข้ันตอน
ฝกฝนจนเกิดความชำนาญ และเพิ่มพูนความแข็งแกรงใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ

สอนสด หองเรียนเล็ก
BKN Premium Math

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




