
 คอรสเรียน ผูสอน วันเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

Maths for Mwits-KVIS Series 1 (30 ชม.) อ.บอย 17 เม.ย. - 16 พ.ค. 64 13.00-16.00 8,000 บาท
  (เสาร-อาทิตย)

Maths for Mwits-KVIS Series 2 (30 ชม.) อ.บิ๊ก 17 เม.ย. - 16 พ.ค. 64 16.30-19.30  8,000 บาท
  (เสาร-อาทิตย)

Maths for Mwits-KVIS Series 3 (30 ชม.) อ.บอย วันอาทิตย 15.10-17.10  8,000 บาท
  เริ่ม 6 มิ.ย. - 12 ก.ย. 64

Maths for Mwits-KVIS Series 4 (30 ชม.) อ.บิ๊ก วันอาทิตย 17.30-19.30  8,000 บาท
  เริ่ม 6 มิ.ย. - 12 ก.ย. 64

โคงสุดทายคณิต อ.บอย 25 ก.ย. - 24 ต.ค. 64 13.00-17.00  10,000 บาท
พิชิต Mwits-KVIS (40 ชม.) อ.บิ๊ก (เสาร-อาทิตย)

ตารางคอรสเรยนป 2564

การเรยนการสอนรูปแบบจัดกลุมยอย สอนสด
หากทานใดไมสะดวกตามตารางวันและเวลาเรยนดังกลาว
สามารถจัดกลุม และเลือกเวลาเรยนตามที่สะดวกได
สำหรับผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มไดที่
02-250-7523 หรอทางไลน @bknmattayom

เพราะเราเชื่อและมั่นใจวา การเรียนแบบ “สอนสด” คือการเรียนรูที่สัมฤทธิ์ผลอยางแทจริง
นึกถึงความสำเร็จในสนามสอบแขงขัน...นึกถึงโรงเรียนบานคำนวณวิทย

สถาบันกวดวิชาที่คัดสรรบุคลากรที่มีความรู และความสามารถ ในการถายทอดความรู
และสงความสำเร็จใหกับนักเรียนมานาน ดวยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางเปนลำดับขั้นตอน

จัดกลุมยอยเรยนสด ติวเขมคณิต

พิชตสอบเขา ม.4 Mwits-KVIS
และ รร.บมเพาะทางวทยาศาสตร

ถายทอดความรูโดย
ครูพี่บิ๊ก ติวเตอรหนาใส ขวัญใจวัยเรียน ที่มีวิธีการสอนคณิตแบบสนุกสนานเรียนเพลิน ๆ
 กับเทคนิคพิเศษที่นาสนใจ สรางความเขาใจสูตรลัดแบบนำไปใชไดจริง
และ ครู ดร.บอย  ปรมาจารยผูทรงคุณวุฒิในวิชาคณิตศาสตร ฝมือระดับชั้นขั้นเทพ 
 ผูมีประสบการณในการถายทอดความรูใหกับนักเรียนมายาวนาน

@bknmat tayomBkncen te r

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

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

เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2564 เปนตนไป

เสรมความเกง สรางความแกรง ทยานข้นสูการเรยนรูแบบกาวลำ้
รับ เรยน รู ฝกฝน ทำโจทยเพื่อความสำเร็จในสนามสอบแขงขันเขา ม.4

กับคอรสเรยนกลุมพิเศษดี ๆ ที่ BKN คัดสรรให

 อ.พี่บิ๊ก อ.พี่บอย

โรงเรียนกวดวิชาบานคำนวณวิทย-คณิต



อ.พี่บอย (รศ.ดร.ชานนท พรมสกล)
ทำความรูจักกับ

อ.พี่บิ๊ก (อ.สิทธิศักดิ์ อรุมชูตี)
ทำความรูจักกับ

ประวัติการศึกษา
  โรงเรียน Saint Gabriel’s College (ป.1 - ม.6)
  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  Thammasat English Programme of Engineering (Civil Engineering)
ประวัติการสอน
  อาจารยพิเศษโครงการติว PAT 1, O-NET ม.6, O-NET ม.3, 
  คณิตศาสตร สอวน. ของโรงเรียน Saint Gabriel’s College
  ประสบการณในการสอนวิชาคณิตศาสตรแขงขันระดับประถม และมัธยม 
  สอบเอ็นทรานซเขา ม.4 และมหาวิทยาลัย และวิชา Calculus ในระดับมหาวิทยาลัย
  มานานกวา 9 ป

“คณิตศาสตร” ไมยากอยางที่คิด!
สนใจเรียนพิเศษคณิตฯ เขาใจสูตรลัด และใชไดจริง
สอนสนุก เรียนเพลินๆ กับพี่บิ๊ก
อยากจะ “เขาใจ... ไมงง... ทำได... (มั่วถูก)” ตอง Askbig

 อาจารยประจำภาควิชาคณิตศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 หัวหนาทีมและผูสอนคายโอลิมปกวิชาการคณิตศาสตร สอวน.
 ศูนยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 ผูบรรยายรับเชิญพิเศษ 
  สอนคณิตศาสตรเด็กนักเรียนหอง Gifted ม.ตน ร.ร.หอวัง
  สอนคณิตศาสตรเด็กนักเรียนหอง Gifted ม.3 ร.ร.โยธินบูรณะ
  สอนคณิตศาสตรเด็กนักเรียนเนื้อหาโอลิมปกวิชาการ
  ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
  อาจารยบรรยายพิเศษ โรงเรียนพรหมมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี

ไมมีผลงานที่เยี่ยมยอด ที่เกิดจากศิลปนที่เกียจคราน 
อยากเกงคณิต ตองเรียนรูเทคนิคการคิด และฝกฝนใหแมนยำ 
จนเกิดความชำนาญ เพราะฉะนั้นเรามาพยายามไปดวยกันนะครับ 
โดยการสื่อสารความรูจาก อ.พี่บอย ที่สอนจากประสบการณตรง 
ชัดเจน ละเอียด เขมขน โจทยใหม สด เสมอ ...แลวเจอกันนะครับ

Maths for Mwits-KVIS Series 1 (30 ชม)
ครู ดร.บอย

Maths for Mwits-KVIS Series 3 (30 ชม)
ครู ดร.บอย

Maths for Mwits-KVIS Series 2 (30 ชม)
ครูพี่บิ๊ก

เรขาคณิต, ตรีโกณมิติ (Part 1)

Maths for Mwits-KVIS Series 4 (30 ชม)
ครูพี่บิ๊ก

เรขาคณิต, ตรีโกณมิติ (Part 2)

เรื่องพีชคณิต จำนวนจริงและฟงกชัน 
โจทยประยุกต โจทยระดับพื้นฐาน กลางและยาก 
รวมถึงเทคนิคการแกปญหาเกี่ยวกับ
พีชคณิต
ทฤษฎีพหุนาม การแกสมการกำลังสองและกำลังมากกวา 2 
เทคนิคการแกสมการแบบตางๆ พหุนามเศษสวน 
การแยกเศษสวนยอย ระบบสมการ สมการคาสัมบูรณ 
รากที่สอง รากที่สาม ลำดับและอนุกรม เลขยกกำลัง
จำนวนจริงและฟงกชัน
ระบบจำนวนจริง ปญหาเกี่ยวกับฟงกชัน 
ฟงกชันพื้น ฟงกชันเพดาน อสมการทั่วไป 
อสมการสามเหลี่ยม อสมการคาเฉลี่ย 
อสมการกำลังสองโจทยปญหาเกี่ยวกับอสมการ
โจทยประยุกต
อัตราสวน รอยละ ปญหาการจับคู ทฤษฎีกราฟเบื้องตน 
ปญหาการจับมือ ปญหาเกี่ยวกับเกมส กลยุทธ 
ระยะทาง ความเร็ว

เรื่องทฤษฎีจำนวน 
คอมบินาทอริคและความนาจะเปน 
สถิติ

ทฤษฎีจำนวน
การหารลงตัว เศษจากการหาร ตัวหารรวมมาก 
ตัวคูณรวมนอย จำนวนเฉพาะ สมการไดโอเฟนไทน 
เลขฐาน โจทยปญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม 
การสมภาคเบื้องตน

คอมบินาทอริคและความนาจะเปน
กฎการนับ ทฤษฎีบททวินาม กฎการเพิ่มเขาตัดออก 
หลักรังนกพิราบ โจทยเกี่ยวกับการออกแบบ คาสุดขีด 
ตัวยืนยง ภาวะคูคี่ ความนาจะเปน

สถิติ
การนำเสนอขอมูล แผนภูมิ การวิเคราะหขอมูล 
คากลางขอมูล การวัดการกระจายของขอมูล

- เสนตรง
- พาราโบลา
- การแปลงทางเรขาคณิต
- ทฤษฎีบทวงกลม
- วงกลมแนบใน และวงกลมลอมรอบ
- สามเหลี่ยมคลาย
- ทฤษฎีบทของเชวา และเมเนลอส
- ทฤษฎีบทของปโตเลมี
- เอกลักษณ และการพิสูจน ตรีโกณมิติ
- กฎของไซนและโคไซน

- ความเทากันทุกประการ 
- สามเหลี่ยมคลาย
- ทฤษฎีบทเสนแบงครึ่งมุม
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- พื้นที่ และความยาว
- พื้นที่ผิว และปริมาตร
- ทฤษฎีบทของสจวต
- ทฤษฎีบทกำลังของจุด
- ตรีโกณมิติ โดยสามเหลี่ยมมุกฉาก
- โคฟงกชัน



อ.พี่บอย (ผศ.ดร.ชานนท พรมสกล)
ทำความรูจักกับ

อ.พี่บิ๊ก (อ.สิทธิศักดิ์ อรุมชูตี)
ทำความรูจักกับ

ประวัติการศึกษา
  โรงเรียน Saint Gabriel’s College (ป.1 - ม.6)
  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  Thammasat English Programme of Engineering (Civil Engineering)
ประวัติการสอน
  อาจารยพิเศษโครงการติว PAT 1, O-NET ม.6, O-NET ม.3, 
  คณิตศาสตร สอวน. ของโรงเรียน Saint Gabriel’s College
  ประสบการณในการสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย
  และมหาวิทยาลัย มานานมากกวา 8 ป

“คณิตศาสตร” ไมยากอยางที่คิด!
สนใจเรียนพิเศษคณิตฯ เขาใจสูตรลัด และใชไดจริง 
ติวเตอรคณิตศาสตร ทุกระดับชั้น ตั้งแตประถมถึงปริญญาโท 
สอบกลางภาค-ปลายภาค นักศึกษาป 1 วิชา Calculus, PAT1, 
SAT, GMAT, GRE
สอนสนุก เรียนเพลินๆ กับพี่บิ๊ก
อยากจะ “เขาใจ... ไมงง... ทำได... (มั่วถูก)” ตอง Askbig

 อาจารยประจำภาควิชาคณิตศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 หัวหนาทีมและผูสอนคายโอลิมปกวิชาการคณิตศาสตร สอวน.
 ศูนยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 ผูบรรยายรับเชิญพิเศษ 
  สอนคณิตศาสตรเด็กนักเรียนหอง Gifted ม.ตน ร.ร.หอวัง
  สอนคณิตศาสตรเด็กนักเรียนหอง Gifted ม.3 ร.ร.โยธินบูรณะ
  สอนคณิตศาสตรเด็กนักเรียนเนื้อหาโอลิมปกวิชาการ
  ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ไมมีผลงานที่เยี่ยมยอด ที่เกิดจากศิลปนที่เกียจคราน 
อยากเกงคณิต ตองเรียนรูเทคนิคการคิด และฝกฝนใหแมนยำ 
จนเกิดความชำนาญ เพราะฉะนั้นเรามาพยายามไปดวยกันนะครับ 
โดยการสื่อสารความรูจาก อ.พี่บอย ที่สอนจากประสบการณตรง 
ชัดเจน ละเอียด เขมขน โจทยใหม สด เสมอ ...แลวเจอกันนะครับ

Maths for Mwits-KVIS Series 1 (30 ชม)
ครู ดร.บอย

Maths for Mwits-KVIS Series 3 (30 ชม)
ครู ดร.บอย

Maths for Mwits-KVIS Series 2 (30 ชม)
ครูพี่บิ๊ก

เรขาคณิต, ตรีโกณมิติ (Part 1)

Maths for Mwits-KVIS Series 4 (30 ชม)
ครูพี่บิ๊ก

เรขาคณิต, ตรีโกณมิติ (Part 2)

เรื่องพีชคณิต จำนวนจริงและฟงกชัน 
โจทยประยุกต โจทยระดับพื้นฐาน กลางและยาก 
รวมถึงเทคนิคการแกปญหาเกี่ยวกับ
พีชคณิต
ทฤษฎีพหุนาม การแกสมการกำลังสองและกำลังมากกวา 2 
เทคนิคการแกสมการแบบตางๆ พหุนามเศษสวน 
การแยกเศษสวนยอย ระบบสมการ สมการคาสัมบูรณ 
รากที่สอง รากที่สาม ลำดับและอนุกรม เลขยกกำลัง
จำนวนจริงและฟงกชัน
ระบบจำนวนจริง ปญหาเกี่ยวกับฟงกชัน 
ฟงกชันพื้น ฟงกชันเพดาน อสมการทั่วไป 
อสมการสามเหลี่ยม อสมการคาเฉลี่ย 
อสมการกำลังสองโจทยปญหาเกี่ยวกับอสมการ
โจทยประยุกต
อัตราสวน รอยละ ปญหาการจับคู ทฤษฎีกราฟเบื้องตน 
ปญหาการจับมือ ปญหาเกี่ยวกับเกมส กลยุทธ 
ระยะทาง ความเร็ว

เรื่องทฤษฎีจำนวน 
คอมบินาทอริคและความนาจะเปน 
สถิติ

ทฤษฎีจำนวน
การหารลงตัว เศษจากการหาร ตัวหารรวมมาก 
ตัวคูณรวมนอย จำนวนเฉพาะ สมการไดโอเฟนไทน 
เลขฐาน โจทยปญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม 
การสมภาคเบื้องตน

คอมบินาทอริคและความนาจะเปน
กฎการนับ ทฤษฎีบททวินาม กฎการเพิ่มเขาตัดออก 
หลักรังนกพิราบ โจทยเกี่ยวกับการออกแบบ คาสุดขีด 
ตัวยืนยง ภาวะคูคี่ ความนาจะเปน

สถิติ
การนำเสนอขอมูล แผนภูมิ การวิเคราะหขอมูล 
คากลางขอมูล การวัดการกระจายของขอมูล

- เสนตรง
- พาราโบลา
- การแปลงทางเรขาคณิต
- ทฤษฎีบทวงกลม
- วงกลมแนบใน และวงกลมลอมรอบ
- สามเหลี่ยมคลาย
- ทฤษฎีบทของเชวา และเมเนลอส
- ทฤษฎีบทของปโตเลมี
- เอกลักษณ และการพิสูจน ตรีโกณมิติ
- กฎของไซนและโคไซน

- ความเทากันทุกประการ 
- สามเหลี่ยมคลาย
- ทฤษฎีบทเสนแบงครึ่งมุม
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- พื้นที่ และความยาว
- พื้นที่ผิว และปริมาตร
- ทฤษฎีบทของสจวต
- ทฤษฎีบทกำลังของจุด
- ตรีโกณมิติ โดยสามเหลี่ยมมุกฉาก
- โคฟงกชัน



 คอรสเรียน ผูสอน วันเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

Maths for Mwits-KVIS Series 1 (30 ชม.) อ.บอย 17 เม.ย. - 16 พ.ค. 64 13.00-16.00 8,000 บาท
  (เสาร-อาทิตย)

Maths for Mwits-KVIS Series 2 (30 ชม.) อ.บิ๊ก 17 เม.ย. - 16 พ.ค. 64 16.30-19.30  8,000 บาท
  (เสาร-อาทิตย)

Maths for Mwits-KVIS Series 3 (30 ชม.) อ.บอย วันอาทิตย 15.10-17.10  8,000 บาท
  เริ่ม 6 มิ.ย. - 12 ก.ย. 64

Maths for Mwits-KVIS Series 4 (30 ชม.) อ.บิ๊ก วันอาทิตย 17.30-19.30  8,000 บาท
  เริ่ม 6 มิ.ย. - 12 ก.ย. 64

โคงสดุทายคณิต อ.บอย 25 ก.ย. - 24 ต.ค. 64 13.00-17.00  10,000 บาท
พิชิต Mwits-KVIS (40 ชม.) อ.บิ๊ก (เสาร-อาทิตย)

ตารางคอรสเรยนป 2564

การเรยนการสอนรูปแบบจัดกลุมยอย สอนสด
หากทานใดไมสะดวกตามตารางวันและเวลาเรยนดังกลาว
สามารถจัดกลุม และเลือกเวลาเรยนตามที่สะดวกได
สำหรับผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มไดที่
02-250-7523 หรอทางไลน @bknmattayom

เพราะเราเชื่อและมั่นใจวา การเรียนแบบ “สอนสด” คือการเรียนรูที่สัมฤทธิ์ผลอยางแทจริง
นึกถึงความสำเร็จในสนามสอบแขงขัน...นึกถึงโรงเรียนบานคำนวณวิทย

สถาบันกวดวิชาที่คัดสรรบุคลากรที่มีความรู และความสามารถ ในการถายทอดความรู
และสงความสำเร็จใหกับนักเรียนมานาน ดวยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางเปนลำดับขั้นตอน

จัดกลุมยอยเรยนสด ติวเขมคณิต

พิชตสอบเขา ม.4 Mwits-KVIS
และ รร.บมเพาะทางวทยาศาสตร

ถายทอดความรูโดย
ครูพี่บิ๊ก ติวเตอรหนาใส ขวัญใจวัยเรียน ที่มีวิธีการสอนคณิตแบบสนุกสนานเรียนเพลิน ๆ
 กับเทคนิคพิเศษที่นาสนใจ สรางความเขาใจสูตรลัดแบบนำไปใชไดจริง
และ ครู ดร.บอย  ปรมาจารยผูทรงคุณวุฒิในวิชาคณิตศาสตร ฝมือระดับชั้นขั้นเทพ 
 ผูมีประสบการณในการถายทอดความรูใหกับนักเรียนมายาวนาน

@bknmat tayomBkncen te r

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

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

เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2564 เปนตนไป

เสรมความเกง สรางความแกรง ทยานข้นสูการเรยนรูแบบกาวลำ้
รับ เรยน รู ฝกฝน ทำโจทยเพื่อความสำเร็จในสนามสอบแขงขันเขา ม.4

กับคอรสเรยนกลุมพิเศษดี ๆ ที่ BKN คัดสรรให

 อ.พี่บิ๊ก อ.พี่บอย

โรงเรียนกวดวิชาบานคำนวณวิทย-คณิต


