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 ปจจุบันการสอบเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีการแขงขันสูงและในการสอบเขาโครงการอัจฉริยภาพของโรงเรียน 
นักเรียนตองมีความพรอมในทุกๆ ดาน ความรูตองครบถวนตามกระบวนการเรียนรู อ.ยง จึงไดจัดทำคอรสที่มี 
กระบวนการเรียนรูอยางมีระบบและความสมบูรณในทุกขั้นตอนการเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมในการทำ 
ขอสอบใหประสบความสำเร็จ

 อ.ยงไดวางเปาหมายใหเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยออกแบบการเรียนรูและการสอนใหเห็นความแตกตางของ 
การเรียนที่พัฒนาขึ้นของนักเรียน จึงไดสอนเพื่อใหเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอคณิตศาสตรใหดีขึ้น จากการสอนที่เปนกันเอง 
บรรยากาศสนุกสนาน ใสใจในการทำความเขาใจของนักเรียนอยางใกลชิด ถามตอบขอสงสัยของนักเรียนทันที 
ไมตองรอใหขาดชวงการทำความเขาใจเพื่อเรียนตอเนื่องไมติดขัด 

 อ.ยงใสใจจับจุดบกพรองแลวเสริมใหคิดอยางมีระบบดวยวิธีที่หลากหลายเสริมเทคนิควิธีคิดหลายรูปแบบ 
ดวยการจับโจทยยากเชิงลึกมาฝก และครอบคลุมการใชทั้งในสนามแขงขันและในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรด ประเมิน 
ความกาวหนาของผูเรียนใหเห็นอยางชัดเจน เพื่อฝกความรวดเร็วในการทำโจทย ฝกการจัดสรรเวลาในการทำ 
ฝกความละเอียดรอบคอบในการคิด ใหเกิดความเคยชินกอนลงสนามสอบและวิเคราะหผลประเมินมาใชในการ 
ซอมเสริมและดูแลนักเรียนใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนามากยิ่งขึ้นและประสบผลตามความตองการของนักเรียน 

 อ.ยง เคยผานเขาถึงคณิตศาสตรโอลิมปกรอบสุดทายเพื่อคัดตัวแทนประเทศ ทำให อ.ยง มีการสั่งสม 
ประสบการณรายละเอียดขอสอบแนวแขงขัน และสามารถที่จะเขาใจรูถึงความตองการของนักเรียนที่ตองการ 
เตรียมความพรอม เพื่อการแขงขันคณิตศาสตรอยางแทจริง
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หลักสูตรคณิตศาสตร อ.ยง

Fun ม.1/1 Plus พื้นฐาน ม.1 เทอม 1 + โจทยยากประยุกตแนวแขงขัน และแนวสอบเขา ม.4 

Fun ม.1/2 Plus พื้นฐาน ม.1 เทอม 2 + โจทยยากประยุกตแนวแขงขัน และแนวสอบเขา ม.4 

Fun ม.2/1 Plus พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 + โจทยยากประยุกตแนวแขงขัน และแนวสอบเขา ม.4 

Fun ม.2/2 Plus พื้นฐาน ม.2 เทอม 2 + โจทยยากประยุกตแนวแขงขัน และแนวสอบเขา ม.4 

Fun ม.3/1 Plus พื้นฐาน ม.3 เทอม 1 + โจทยยากประยุกตแนวแขงขัน และแนวสอบเขา ม.4 

Fun ม.3/2 Plus พื้นฐาน ม.3 เทอม 2 + โจทยยากประยุกตแนวแขงขัน และแนวสอบเขา ม.4

Fun ป.5/1 Plus พื้นฐาน ป.5 เทอม1 + ป.6 และ ม.ตน บางเรื่องที่จำเปนสำหรับการสอบเขา ม.1

Fun ป.5/2 Plus พื้นฐาน ป.5 เทอม2 + ป.6 และ ม.ตน บางเรื่องที่จำเปนสำหรับการสอบเขา ม.1

Fun ป.6/1 Plus พื้นฐาน ป.6 เทอม1 + ม.ตน บางเรื่องที่จำเปนสำหรับการสอบเขา ม.1

Fun ป.6/2 Plus พื้นฐาน ป.6 เทอม2 + ม.ตน บางเรื่องที่จำเปนสำหรับการสอบเขา ม.1 

พิชิตพีชคณิตประถมปลาย ตะลุยโจทยทุกหัวขอพีชคณิต สำหรับการสอบเขา ม.1 

พิชิตเรขาคณิตประถมปลาย ตะลุยโจทยทุกหัวขอเรขาคณิต สำหรับการสอบเขา ม.1

 หลักสูตรคอรสเรียน รูปแบบการเรียน

หมายเหต ุ 1. ทุกคอรสมีอธิบายเนื้อหาพื้นฐานโดยละเอียด
 2. ทุกคอรสมีอธิบายที่มาของสูตร, มีสรุปสูตรกอนสอบ
 3. ทุกคอรส มีสอบประจำบท, สอบกลางภาค, สอบปลายภาค, สอบสูตร
 4. ทุกคอรส จะมีโจทยทาทาย และโจทยแขงขันระดับ 1 ดาว, 2 ดาว, 3 ดาว



หมายเหต ุ 1. ทุกคอรสมีอธิบายเนื้อหาพื้นฐานโดยละเอียด
 2. ทุกคอรสมีอธิบายที่มาของสูตร, มีสรุปสูตรกอนสอบ
 3. ทุกคอรส มีสอบประจำบท, สอบกลางภาค, สอบปลายภาค, สอบสูตร
 4. ทุกคอรส จะมีโจทยทาทาย และโจทยแขงขันระดับ 1 ดาว, 2 ดาว, 3 ดาว

ตะลุยโจทยคณิต ตะลุยโจทยเกาขอสอบจริง 10 ปยอนหลัง และโจทยที่นาสนใจ รวม 15 ชุด 
พิชิตสนามสอบเขา ม.4 Mwits-KVIS จับเวลาเสมือนจริง แลวเฉลยละเอียดทุกขอ

ตะลุยโจทยคณิต ตะลุยโจทยเกาขอสอบจริง 10 ปยอนหลัง และโจทยที่นาสนใจ รวม 15 ชุด
พิชิตสนามสอบเขา ม.4 TU จับเวลาเสมือนจริง แลวเฉลยละเอียดทุกขอ

 สอนพื้นฐาน ม.4/1 (หลักสูตรเตรียมฯ) โดยละเอียด 
Fun ม.4/1 PLUS เสริมดวยโจทยยากทายบท ระดับ 1,2,3 ดาว และโจทยสอบเขามหาวิทยาลัย 
 (มีสอบยอยทุกบทและสอบเขียนสูตร)

ตะลุย Fun ม.4/1 PLUS ตะลุยโจทย ม.4/1 (หลักสูตรเตรียมฯ) ครบทุกหัวขอ + โจทยสอบเขามหาวิทยาลัย 
 (มีสอบยอยทุกบท)

 สอนพื้นฐาน ม.4/2 (หลักสูตรเตรียมฯ) โดยละเอียด 
Fun ม.4/2 PLUS เสริมดวยโจทยยากทายบท ระดับ 1,2,3 ดาวและโจทยสอบเขามหาวิทยาลัย
 (มีสอบยอยทุกบทและสอบเขียนสูตร)

ตะลุย Fun ม.4/2 PLUS ตะลุยโจทย ม.4/2 (หลักสูตรเตรียมฯ) ครบทุกหัวขอ + โจทยสอบเขามหาวิทยาลัย 
 (มีสอบยอยทุกบท)

 สอนพื้นฐาน ม.5/1 (หลักสูตรเตรียมฯ) โดยละเอียด 
Fun ม.5/1 PLUS เสริมดวยโจทยยากทายบท ระดับ 1,2,3 ดาวและโจทยสอบเขามหาวิทยาลัย 
 (มีสอบยอยทุกบทและสอบเขียนสูตร)

ตะลุย Fun ม.5/1 PLUS ตะลุยโจทย ม.5/1 (หลักสูตรเตรียมฯ) ครบทุกหัวขอ + โจทยสอบเขามหาวิทยาลัย 
 (มีสอบยอยทุกบท)

 สอนพื้นฐาน + ตะลุยโจทย ม.5/2 (หลักสูตรเตรียมฯ) โดยละเอียด 
Fun Math + ตะลุยโจทย ม.5/2 PLUS เสริมดวยโจทยยากทายบท ระดับ 1,2,3 ดาวและโจทยสอบเขามหาวิทยาลัย 
 (มีสอบยอยทุกบทและสอบเขียนสูตร)

 สอนพื้นฐาน + ตะลุยโจทย ม.6/1 + ม.6/2 (หลักสูตรเตรียมฯ) โดยละเอียด 
Fun ม.6/1 + ม.6/2 PLUS เสริมดวยโจทยยากทายบท ระดับ 1,2,3 ดาวและโจทยสอบเขามหาวิทยาลัย 
 (มีสอบยอยทุกบทและสอบเขียนสูตร)

คณิตสอบแพทย + วิศวะ 1 ตะลุยโจทยคณิต 9 วิชาสามัญ + PAT1 10 ปยอนหลัง 
 ครอบคลุม ม.4/1, ม.4/2, ม.5/1 (บางเรื่อง) มีสอบยอย

คณิตสอบแพทย + วิศวะ 2 ตะลุยโจทยคณิต 9 วิชาสามัญ + PAT1 10 ปยอนหลัง 
 ครอบคลุม ม.5/1 (บางเรื่อง), ม.5/2, ม.6/1 + ม.6/2 มีสอบยอย
 

คณิตสอบแพทย + วิศวะ 3 ตะลุยโจทยคณิต 9 วิชาสามัญ + PAT1 10 ปยอนหลัง
 ครอบคลุมทุกบทตั้งแต ม.4-6 (มีสอบยอย)

 หลักสูตรคอรสเรียน รูปแบบการเรียน
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 หัวขอโดยละเอียด พื้นฐาน Fun 5/1 Plus
 หลักสูตร 2560

บทที่ 1 จำนวนนับ
1. คาประจำหลัก, คาของตัวเลขในแตละหลัก และการเขียนจำนวน
 ในรูปกระจาย
2. การเรียงลำดับจำนวนและการประมาณ
3. แบบรูปและความสัมพันธของจำนวน (ขั้นพื้นฐาน)
Plus : จำนวนเต็มบวก, เต็มศูนย, เต็มลบ 
  การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม และคาสัมบูรณ(ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
1. การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
2. โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน (ขั้นพื้นฐาน)
Plus : 1. จำนวนเฉพาะ 1 – 50 และ การแยกตัวประกอบ, 
   ห.ร.ม, ค.ร.น. (ขั้นพื้นฐาน)
  2. เลขยกกำลัง สูตร 1 – 5 (ขั้นพื้นฐาน)
  3. รากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนเต็มบวก (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 3 เศษสวน
1. ความหมายของเศษสวน, เศษสวนที่เทากัน, 
 การเปรียบเทียบเศษสวน, เศษสวนอยางต่ำ
Plus : เศษสวนที่เปนจำนวนลบและการเปรียบเทียบเศษสวน
บทที่ 4 การบวก การลบ การคูณ การหารระคนของเศษสวน
1. การบวก ลบ คูณ หาร เศษสวนและโจทยปญหา (ขั้นพื้นฐาน)
Plus : การบวก ลบ คูณ หารเศษสวนท่ีเปนจำนวนลบ
  และโจทยปญหาเศษสวน (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 5 ทศนิยม
1. คาของเลขโดดตามคาประจำหลักและการเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
2. การเปรียบเทียบทศนิยมไมเกินสองตำแหนง, ทศนิยมและเศษสวน
Plus : ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม ที่เปนจำนวนบวก
  และจำนวนลบ (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 6 การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม
1. การบวก, การลบ, การคูณ ทศนิยมไมเกินสองตำแหนง
2. แบบรูปและความสัมพันธและโจทยปญหา (ขั้นพื้นฐาน)
Plus : การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมที่เปนจำนวนบวก
  และจำนวนลบและโจทยปญหา (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 7 การวัดความยาวและการวัดน้ำหนัก
1. ความสัมพันธระหวางหนวยความยาว, หนวยน้ำหนัก
2. โจทยปญหาเก่ียวกับความยาวและน้ำหนัก
บทท่ี 8 การนำเสนอขอมูล สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน (1)
1. การเก็บรวบรวมขอมูลและการจำแนกขอมูล
2. แผนภูมิรูปภาพ, แผนภูมิแทง
3. ความนาจะเปนเบื้องตน
Plus : แฟคทอเรียล (1)

 หัวขอโดยละเอียด พื้นฐาน Fun 5/2 Plus
 หลักสูตร 2560

บทที่ 1 บัญญัติไตรยางศ
1. บัญญัติไตรยางศ (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 2 บทประยุกต รอยละและเปอรเซ็นต
1. รอยละและโจทยปญหารอยละ
2. โจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการซ้ือขาย
Plus : 1. การแกโจทยปญหารอยละกับการซ้ือขายมากกวา 1 คร้ัง
   (ขั้นพื้นฐาน)
  2. ดอกเบ้ียไมทบตนและดอกเบ้ียทบตนแบบปกติ (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 3 มุมและเสนขนาน
1. มุม, การเขียนสัญลักษณแทนมุม, 
 ชนิดของมุมและการวัดขนาดของมุม (ขั้นพื้นฐาน) 
2. เสนขนาน, สมบัติของเสนขนาน (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 4 รูปส่ีเหลี่ยม
1. รูปสี่เหลี่ยมและชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
2. แกนสมมาตรและเสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
3. ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
4. โจทยปญหารูปสี่เหลี่ยม (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 5 รูปสามเหล่ียม
1. รูปสามเหล่ียม, มุมภายในและสวนประกอบของรูปสามเหล่ียม
2. ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหล่ียม (ขั้นพื้นฐาน)
Plus : ทฤษฎีที่นาสนใจเก่ียวกับรูปสามเหล่ียมหนาจั่ว
  และรูปสามเหล่ียมดานเทา
บทที่ 6 รูปวงกลม
1. สวนตางๆของวงกลมและการเรียกช่ือวงกลม
2. วงกลมตัดกันหรือสัมผัสกัน
Plus : ความยาวรอบรูปวงกลม, พื้นที่ของรูปวงกลมและโจทยปญหา
  (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 7 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
1. รูปเรขาคณิตและรูปเรขาคณิตสามมิติ
2. ทรงกลม, ทรงกระบอก, กรวย, ปริซึมและพีระมิต
บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก
1. ปริมาตร, ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและการเปรียบเทียบ
 หนวยการวัดปริมาตร
Plus : ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก (ขั้นพื้นฐาน)
บทท่ี 9 การนำเสนอขอมูล สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน (2)
1. การเก็บรวบรวมขอมูลและการจำแนกขอมูล
2. แผนภูมิรูปภาพ, แผนภูมิแทง
3. ความนาจะเปนเบื้องตน
Plus : แฟคทอเรียล (2)



 หัวขอโดยละเอียด พื้นฐาน Fun 6/1 Plus
 หลักสูตร 2551

บทที่ 1 จำนวนนับ
   และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
1. จำนวนและตัวเลข,การเรียงลำดับจำนวนและการหาคาประมาณ
 ใกลเคียงจำนวนเต็ม
2. การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็มและโจทยปญหาระคน
3. แบบรูปและความสัมพันธ (ขั้นตอยอด)
Plus : จำนวนเต็มบวก, เต็มศูนย, เต็มลบ 
  การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม และคาสัมบูรณ (ขั้นตอยอด)
บทที่ 2 สมการและการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
1. สมบัติของการเทากันและการแกสมการ (ขั้นตอยอด)
2. การแกโจทยปญหาดวยสมการ (ขั้นตอยอด)
Plus : สมการเชิงเสนสองตัวแปร, 
  การแกสมการและโจทยปญหา (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 3 ตัวประกอบจำนวนนับ
1. ตัวประกอบจำนวนนับ, จำนวนเฉพาะ 1 – 150 
 และตัวประกอบเฉพาะ (ขั้นตอยอด)
2. การแยกตัวประกอบ, ห.ร.ม. และ ค.ร.น. และโจทยปญหา (ขั้นตอยอด)
Plus : 1. เลขยกกำลัง สูตร 1-11 และสัญกรณวิทยาศาสตร (ขั้นตอยอด)
  2. รากท่ีสองและรากท่ีสามและรากท่ี n ของจำนวนเต็มบวก 
   (ขั้นตอยอด)
บทที่ 4 มุมและสวนของเสนตรง
1. มุมและสวนของเสนตรง (ขั้นตอยอด)

บทที่ 5 เสนขนาน
1. เสนขนานและสมบัติของเสนขนาน, 
 เสนขนานและรูปสามเหล่ียม (ขั้นตอยอด)

บทที่ 6 ทิศและแผนผัง
1. ทิศ, การบอกตำแหนงโดยใชทิศและแผนผัง, มาตราสวน

บทที่ 7 เศษสวน
1. เศษสวน, การเปรียบเทียบเศษสวน, การเรียงลำดับเศษสวน
2. การบวก ลบ คูณ หาร เศษสวนและเศษซอน (ขั้นตอยอด)
3. โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน (ขั้นตอยอด)
Plus : การบวก ลบ คูณ หารเศษสวนท่ีเปนจำนวนลบ
  และโจทยปญหาเศษสวน (ขั้นตอยอด)

 หัวขอโดยละเอียด พื้นฐาน Fun 6/2 Plus
 หลักสูตร 2551

บทที่ 1 ทศนิยม
1. ทศนิยมหลายตำแหนง, คาประจำหลักของทศนิยม
 และการเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
2. การเปรียบเทียบทศนิยม, ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน
Plus : ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม ที่เปนจำนวนบวก
  และจำนวนลบ (ขั้นตอยอด)
บทที่ 2 การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม
1. การบวก, การลบ, การคูณทศนิยมหลายตำแหนง
2. โจทยปญหาการบวก การลบ และการคูณทศนิยม (ขั้นตอยอด)

บทที่ 3 การหารทศนิยม
1. การหารทศนิยมและโจทยปญหาการหารทศนิยม
Plus : การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมที่เปนจำนวนบวกและจำนวนลบ
  และโจทยปญหา (ขั้นตอยอด)
บทที่ 4 รูปส่ีเหลี่ยมและรูปสามเหล่ียม
1. รูปสี่เหลี่ยม, ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหล่ียม (ขั้นตอยอด)
2. โจทยปญหารูปสี่เหลี่ยม (ขั้นตอยอด)
Plus : 1. ทฤษฎีบทเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
   และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
  2. รูปสามเหล่ียม – ความเทากันทุกประการ, 
   ทฤษฎีบทปทากอรัส, สามเหล่ียมคลาย (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 5 รูปวงกลม
1. ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม (ขั้นตอยอด)
2. โจทยปญหารูปวงกลม (ขั้นตอยอด)
Plus : 1. ทฤษฎีบทวาดวยคอรดของวงกลม (ขั้นพื้นฐาน)
  2. ทฤษฏีบทวาดวยมุมในวงกลม (ขั้นพื้นฐาน)
  3. ทฤษฏีวาดวยเสนสัมผัส (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 6 บทประยุกต
1. บัญญัติไตรยางศ (ขั้นตอยอด)
2. รอยละและโจทยปญหารอยละเกี่ยวกับการซ้ือขายมากกวา 1 ครั้ง
 (ขั้นตอยอด)
3. ดอกเบ้ียไมทบตนและดอกเบ้ียทบตน (ขั้นตอยอด)

บทที่ 7 รูปเรขาคณิตสามมิติ
   และปริมาตรของรูปทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก
1. รูปเรขาคณิตและรูปเรขาคณิตสามมิติ
2. ปริมาตรของทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉากและความจุของรูปทรงที่กลวง
3. โจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก
Plus : ปริมาตรและพ้ืนที่ผิวของปริซึม, ทรงกระบอก, ทรงกลม, 
  ทรงกรวย, พีระมิด (ขั้นพื้นฐาน)
บทที่ 8 สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน
1. การเก็บรวบรวมขอมูลและการจำแนกขอมูล
2. แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง
3. แผนภูมิรูปวงกลมและกราฟเสน
4. ความนาจะเปนเบื้องตน
Plus : แฟคทอเรียล, กฎการนับเบื้องตน, กฎการจัดหมู (ขั้นพื้นฐาน)
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1. คอรสพิชิตพีชคณิตประถมปลายเพื่อการสอบเขา ม.1
 ตะลุยโจทยพีชคณิต 8 บทสำคัญ
  บทที่ 1 ระบบจำนวนเต็มและโจทยประยุกตทุกรูปแบบ
  บทที่ 2 ตัวประกอบจำนวนนับ,จำนวนเฉพาะ,ห.ร.ม.และ ค.ร.น.
  บทที่ 3 เศษสวนและทศนิยม
  บทที่ 4 บทประยุกตและเปอรเซ็นต
  บทที่ 5  เลขยกกำลังและรากที่สอง
  บทที่ 6  สมการตัวแปรเดียว, สองตัวแปรและพหุนาม, การแกสมการ, โจทยปญหาทั่วไป, อายุ, การรวมเงิน, 
   การจับกลุม, ของผสม, เปดน้ำเต็มถัง, ชวยกันทำงาน, มุมเข็มนาิกา, ระยะทาง อัตราเร็ว เวลา, 
   กระแสน้ำ
  บทที่ 7 ความนาจะเปนและสถิติ 
  บทที่ 8 แผนผัง, คูอันดับ, แบบรูปและความสัมพันธ, แผนภูมิ, กราฟ 

2. คอรสพิชิตเรขาคณิตประถมปลายเพื่อการสอบเขา ม.1
 ตะลุยโจทยเรขาคณิต 5 บทสำคัญ
  บทที่ 1 มุมและเสนขนาน
  บทที่ 2 สามเหลี่ยม, ทฤษฎีบทปทากอรัส, สามเหลี่ยมคลาย, ความเทากันทุกประการ, 
   ความยาวรอบรูปและพื้นที่สามเหลี่ยมประยุกตทุกรูปแบบ
  บทที่ 3 สี่เหล่ียมและรูปหลายเหลี่ยม, ความยาวรอบรูปและโจทยประยุกตเกี่ยวกับสี่เหลี่ยม, พื้นที่สี่เหลี่ยม
  บทที่ 4 วงกลม, เสนรอบวง, พื้นที่และโจทยประยุกตเกี่ยวกับวงกลม, ทฤษฎีมุมในวงกลม, คอรด, เสนสัมผัส
  บทที่ 5 พื้นที่ผิวและปริมาตร, ปริซึม, ทรงกระบอก, ทรงกลม, กรวย, พีระมิด

3. คอรสตะลุยโจทยคณิต สอบเขา ม.1 Gifted Level 1-2-3
  ตะลุยโจทยเกาขอสอบจริง + ขอสอบ Pre-Test โครงการ Gifted จากหลายโรงเรียนชื่อดัง + สาธิต ปทุมวัน 
   เสริมดวยโจทยที่นาสนใจ
  แตละ Level ตะลุยโจทยครอบคลุมทุกหัวขอที่ใชในการสอบ ทั้งพีชคณิตและเรขาคณิต 
  แตละ Level แบงโจทยตามระดับความยาก 1 ดาว, 2 ดาว, 3 ดาว
  แตละ Level จะมีสอบยอยทุกคร้ัง และมีสอบเขียนสูตรและสอบกลางภาคและปลายภาค
  ภาพรวมความยากของโจทยไลเรียงตามระดับความยากจาก Level 1,2,3 ตามลำดับ ไมควรเรียนขาม Level 

หัวขอที่เรียนคอรสฝกโจทยแขงขันประถมปลาย

อ.ยงหลักสูตรคณิิตศาสตร
เพื่อการแขงขันระดับประถม

7



8

 สรางเสริมพลังความรู กาวสูสนามสอบแขงขันดวยความมั่นใจเต็มรอยไดแลวตั้งแตวันนี้เปนตนไป กับครูยง ติวเตอรคณิต
ขวัญใจเด็ก ๆ สายแขงขัน ผูมีฝไมลายมือในการถายทอดความรูระดับขั้นเทพ สรางความรูและความเขาใจ สงความสำเร็จใหนักเรียน
หลายตอหลายรุน ผูเปนแรงผลักดันสำคัญในการสรางสมบมเพาะใหกับเด็กเหรียญ-นักเรียนสายแขงในทุก ๆ สนามสอบแขงขัน

ระดับประถมตน และ ประถมปลาย

 คอรสฝกโจทยยากประยุกตและโจทยแขงขันที่อัพเดตลาสุด รวบรวมจากหลากหลายรายการแขงขันทั้งในและนอกประเทศ 
อาทิ PMWC, EMIC, IMSO, WIZMIC, สพฐ, สิรินธร, ประกายกุหลาบ, รวมถึงโจทยสวย ๆ นานาชาติจากทั่วโลกและโจทยระดับ
มัธยมอีกหลายรายการ

BKN Olympic Math ประถมปลาย 1-2-3

 เพื่อเพิ่มโอกาสไดเหรียญทองในการแขงขันคณิตศาสตรทุกสนาม
 เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเขา ม.1 โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนที่มีโครงการพิเศษ ที่มีการแขงขันสูง
 อาทิ สาธิต ปทุมวัน, GATE สวนกุหลาบ, Gifted บดินทร, MSEP สามเสน, Gifted สตรีวิทย
 เหมาะสำหรับนอง ๆ ที่มีพื้นฐานระดับมัธยมตนท่ีจำเปนสำหรับการแขงขัน 
 ควรผาน Perfect 1-2-3  หรือ เกงเลข 1-2-3 หรือเทียบเทา
 ทุกคอรสมีสอบยอยทุกครั้งและมีสอบกลางภาค, ปลายภาค, สอบสูตร

ตะลุยโจทย สสวท. ป.6 รอบ 1
 ตะลุยโจทย สสวท. ป.6 รอบ 1 มากกวา 7  ปยอนหลัง (รวมป 2550 ที่ยากที่สุด) 
 มีสอบทุกครั้ง จับเวลาเสมือนจริง เฉลยละเอียดทุกขอ + เสริมทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 ในแตละป มีนักเรียนที่เรียนคอรส สสวท ป.6 รอบ1 ผานรอบแรกราว 80%

ตะลุยโจทย สสวท. ป.6 รอบ 2
 ตะลุยโจทย สสวท ป.6 รอบ 2 มากกวา 10 ปยอนหลัง
 เสริมดวยโจทยยากทุกรูปแบบ (เนนโจทยตางประเทศ) แนว สสวท. รอบ 2
 แนะแนวทางการเขียนโดยละเอียดใหไดคะแนนเต็ม
 มีสอบเขียนแสดงวิธีทำทุกครั้ง จับเวลาเสมือนจริง
 คอมเมนตวิธีการเขียนเปนรายบุคคล ทุกครั้ง ทุกขอ เพื่อเพิ่มคะแนนหยิบเหรียญ
 ผลงานปลาสุด 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง
 จากนักเรียน 65 คนในคอรสเต็มรูปแบบ 50 ชั่วโมง

ตะลุยโจทย สสวท. ป.3 รอบ 1
 ตะลุยโจทย สสวท. ป.3 รอบ 1 มากกวา 8 ปยอนหลัง (รวมป 2550 ที่ยากที่สุด) 
 มีสอบทุกครั้ง จับเวลาเสมือนจริง เฉลยละเอียดทุกขอ + เสริมทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 ในแตละป มีนักเรียนที่เรียนคอรส สสวท ป.3 รอบ 1 ผานรอบแรกราว 80%

ตะลุยโจทย สสวท. ป.3 รอบ 2
 ตะลุยโจทย สสวท. ป.3 รอบ 2 มากกวา 10 ปยอนหลัง
 เสริมดวยโจทยยากทุกรูปแบบ แนว สสวท. รอบ 2
 แนะแนวทางการเขียนโดยละเอียดใหไดคะแนนเต็ม
 มีสอบเขียนแสดงวิธีทำทุกครั้ง จับเวลาเสมือนจริง
 คอมเมนตวิธีการเขียนเปนรายบุคคล ทุกครั้ง ทุกขอ เพื่อเพิ่มคะแนนหยิบเหรียญ
 ผลงานปลาสุด 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 
 จากนักเรียน 25 คนในคอรสเต็มรูปแบบ 50 ชั่วโมง
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 โจทยยากประยุกตและโจทยแขงขันอัพเดตลาสุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันคณิตศาสตรทุกสนามสอบทั่วประเทศระดับประถม 
และเพิ่มโอกาสในการสอบเขา ม.1 สาธิต ปทุมวัน, สาธิต ประสานมิตร รวมถึงโครงการ Gifted โรงเรียนที่มีการแขงขันสูง
 เนื่องจากในปจจุบันขอสอบคณิตศาสตรที่ใชในการแขงขันและสอบเขา ม.1 สาธิต ปทุมวัน, สาธิต ประสานมิตร รวมถึงโครงการ Gifted 
โรงเรียนที่มีการแขงขันสูง จัดอยูในระดับที่ยากขึ้นมาก ซ่ึงมีการใชความรูที่เกินระดับชั้นประถมไปพอสมควร รวมถึงตองใชทักษะในการประยุกต 
ชั้นเยี่ยมในการทำขอสอบและตองมีการควบคุมเวลาที่ดี
 ครูยงจึงไดเรียบเรียง รวบรวมหัวขอและแนวโจทยที่นาสนใจและเคยออกขอสอบจริงที่นองๆ จำเปนตองรู เพื่อฝกฝนโจทยเตรียมพรอม 
รับมือกับสนามสอบจริงที่ใกลเขามา
 ทุกคอรสมีสอบยอยทุกครั้งและมีสอบกลางภาคและปลายภาค เพ่ือเพิ่มความกระตือรือรนใหกับนองๆ อยูเสมอ
คอรส Olympic Math 1, 2, 3 แบงเปน
 Olympic Math 1 ประถม : พีชคณิต - จำนวนและโจทยปญหาประยุกต
 Olympic Math 2 ประถม : พีชคณิต – สมการและพหุนามประยุกต
 Olympic Math 3 ประถม : เรขาคณิตประยุกต
มีหัวขอดังนี้

Olympic Math 1 ประถมปลาย : พีชคณิต - จำนวนและโจทยปญหาประยุกต
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Olympic Math 2 ประถมปลาย : พีชคณิต - สมการและพหุนามประยุกต



11

Olympic Math 3 ประถมปลาย : เรขาคณิตประยุกต
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 หัวขอโดยละเอียด พื้นฐาน Fun ม.1/1 PLUS
 หลักสูตร 2560

  ทุกบทเรียน PLUS ดวยการทำโจทยทาทาย 

 และโจทยแขงขันระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว 

บทที่ 1 สมบัติของจำนวนนับและระบบจำนวนเต็ม
ตัวประกอบและจำนวนเฉพาะ, จำนวนเฉพาะคูแฝด, 
จำนวนเฉพาะสัมพัทธ, การแยกตัวประกอบ, ห.ร.ม.และค.ร.น., 
การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม, สมบัติของจำนวนเต็ม, 
สูตรหาจำนวนและผลบวกของตัวประกอบ, สูตรของเลอจองค

บทที่ 2 การสรางทางเรขาคณิต (1)
จุด, เสนตรง, สวนของเสนตรง, รังสี, มุม, การสรางพื้นฐาน, 
การแบงสวนของเสนตรง, การสรางมุม

บทที่ 3 เลขยกกำลังและการประยุกต (1)
เลขยกกำลังและการดำเนินการของเลขยกกำลัง, 
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนเศษสวน, สัญกรณวิทยาศาสตร

บทที่ 4 จำนวนตรรกยะ : ทศนิยมและเศษสวน
ทศนิยม, การเปรียบเทียบทศนิยม, การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม, 
โจทยปญหาทศนิยมเศษสวน, การเปรียบเทียบเศษสวน, 
การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน, โจทยปญหาเศษสวน

Plus : สูตรการกระจายเศษสวน  

บทที่ 5 รูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ
   และมิติสัมพันธของรูปเรขาคณิต
ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ, การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติ
และลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติกับภาพสองมิติ, 
หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ, ภาพที่ไดจากการมองทางดานหนา 
ดานขาง และดานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ, 
รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก

บทที่ 6 สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (1)
แบบรูปและความสัมพันธ, คำตอบของสมการ, สมบัติของการเทากัน, 
การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและโจทยปญหา

บทที่ 7 จำนวนและตัวเลข, เลขฐานและการประยุกต (1)
ระบบตัวเลขโรมัน, ระบบตัวเลขฐานตางๆ, การเปลี่ยนฐาน, 
การบวก ลบ คูณ หารเลขฐาน

 หัวขอโดยละเอียด พื้นฐาน Fun ม.1/2 PLUS
 หลักสูตร 2560

  ทุกบทเรียน PLUS ดวยการทำโจทยทาทาย 

 และโจทยแขงขันระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว 

บทที่ 1 สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (2)
แบบรูปและความสัมพันธ, คำตอบของสมการ, สมบัติของการเทากัน, 
การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและโจทยปญหา

บทที่ 2 อัตราสวน สัดสวน, รอยละและการประยุกต
อัตราสวนและอัตราสวนที่เทากัน, อัตราสวนของจำนวนหลายๆจำนวน, 
สัดสวน, รอยละ, โจทยปญหารอยละ, ดอกเบี้ย, โอกาสของเหตุการณ, 
การประยุกตเกี่ยวกับอัตราสวนและรอยละ

บทที่ 3 กราฟ, คูอันดับและความสัมพันธเชิงเสน
คูอันดับ, กราฟของคูอันดับ, ความสัมพันธเชิงเสน

บทที่ 4 การสรางทางเรขาคณิต (2)
จุด, เสนตรง, สวนของเสนตรง, รังสี, มุม, การสรางพื้นฐาน, 
การแบงสวนของเสนตรง, การสรางมุม

บทที่ 5 สมการเชิงเสนสองตัวแปร (1) 
กราฟของความสัมพันธเชิงเสน, สมการเชิงเสนสองตัวแปร, การนำไปใช

บทที่ 6 สถิติ (1) 
การตั้งคำถามทางสถิติ, การเก็บรวบรวมขอมูล,
การนำเสนอและการแปลความหมายขอมูล, การนำไปใช

บทที่ 7 พหุนาม (1)
เอกนาม, การบวกและการลบเอกนาม, 
พหุนามและการบวกและการลบพหุนาม, การคูณและการหารพหุนาม

บทที่ 8 การวัด, การแปลงหนวยและบทประยุกต (2)
การวัดความยาว, พื้นที่, มาตราสวน, ปริมาตรและน้ำหนัก, เวลา, 
แบบรูปของจำนวน, ขายงาน
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 หัวขอโดยละเอียด พื้นฐาน Fun ม.2/1 PLUS
 หลักสูตร 2560

  ทุกบทเรียน PLUS ดวยการทำโจทยทาทาย 

 และโจทยแขงขันระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว 

บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก, ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ

บทที่ 2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจำนวนจริง
จำนวนตรรกยะ, จำนวนอตรรกยะ, รากที่สอง, การหารากที่สอง, 
รากที่สามและรากที่ n

บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก
พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม, พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
การแปลงทางเรขาคณิต, การเลื่อนขนาน, การสะทอน, การหมุน, 
เทสเซลเลชัน

บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง (2)
สมบัติของเลขยกกำลัง, การดำเนินการของเลขยกกำลัง, 
สัญกรณวิทยาศาสตร, หลักการแกสมการเกี่ยวกับเลขยกกำลัง

บทที่ 6 พหุนาม (2) และเศษสวนของพหุนาม (1)
การบวก ลบ คูณ หาร พหุนาม, เศษสวนของพหุนาม, 
การคูณ หาร บวก ลบ เศษสวนของพหุนาม, เศษซอนของพหุนาม

บทที่ 7 สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว (2)
ทบทวนการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว, โจทยปญหาเกี่ยวกับจำนวน, 
อัตราสวนและรอยละ, อัตราเร็ว

 หัวขอโดยละเอียด พื้นฐาน Fun ม.2/2 PLUS
 หลักสูตร 2560

  ทุกบทเรียน PLUS ดวยการทำโจทยทาทาย 

 และโจทยแขงขันระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว 

บทที่ 1 สถิติ (2)
แผนภาพจุด, แผนภาพตน-ใบ, ฮิสโทแกรม, คากลางของขอมูล

บทที่ 2 ความเทากันทุกประการ
ความเทากันทุกประการของรูปเรขาคณิตและรูปสามเหลี่ยม
ความเทากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมแบบ ดาน – มุม – ดาน (ด.ม.ด.),
แบบ มุม – ดาน – มุม (ม.ด.ม.), แบบ ดาน – ดาน – ดาน (ด.ด.ด.), 
แบบ มุม – มุม – ดาน (ม.ม.ด.), แบบ ฉาก – ดาน – ดาน (ฉ.ด.ด.)

บทที่ 3 เสนขนาน
มุม สวนของเสนตรง, เสนขนาน, สมบัติของเสนขนาน

บทที่ 4 การใหเหตุผลทางเรขาคณิต (1)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใหเหตุผลทางเรขาคณิต, 
การสรางและการใหเหตุผลเกี่ยวกับการสราง, 
การใหเหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (1)
การแยกตัวประกอบโดยใชสมบัติการแจกแจง, 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว, 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนกำลังสองสมบูรณ, 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางกำลังสอง
Plus : กำลังสองของพหุนาม 3 พจน

บทที่ 6 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (1)
สมการกำลังสองตัวแปรเดียวและการแกสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
และโจทยปญหา

บทที่ 7 การแปรผัน
การแปรผันตรง, การแปรผกผัน, การแปรผันเกี่ยวเนื่องและการนำไปใช
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 หัวขอโดยละเอียด พื้นฐาน Fun ม.3/1 PLUS
 หลักสูตร 2551

  ทุกบทเรียน PLUS ดวยการทำโจทยทาทาย 

 และโจทยแขงขันระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว 

บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตรและการประยุกต
รูปเรขาคณิตสามมิติหรือทรงสามมิติ, พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม, 
พีระมิด, ทรงกระบอก, ทรงกรวย, ทรงกลม
บทที่ 2 กราฟเสนตรง
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณที่มีความสัมพันธเชิงเสน, 
กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร, 
คุณลักษณะสำคัญของกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร, 
กราฟเสนตรงกับการนำไปใชและกราฟอื่นๆ
บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร (2)
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร, กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร, 
วิธีการแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรและกราฟ, 
โจทยสมการเชิงเสนสองตัวแปร
บทที่ 4 ความคลาย
รูปเรขาคณิตที่คลายกัน, รูปสามเหลี่ยมท่ีคลายกัน, การนำไปใช
Plus : ทฤษฎีบทของเชวาและเมเนลอส
บทที่ 5 กรณฑที่สอง
สมบัติของ       เมื่อ         , การดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับ
กรณฑที่สอง, สมการกรณฑที่สองและกรณฑที่ n  
Plus : รากที่สองของจำนวนที่อยูในรูป  
บทที่ 6 การแยกตัวประกอบของพหุนาม (2)
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง, 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวในรูป ax2 + bx + c 
เมื่อ a, b, c เปนคาคงตัว โดย         และ  
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางกำลังสอง
และโดยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณ, การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เปนจำนวนเต็ม, การแยกตัวประกอบของ
พหุนามโดยใชทฤษฎีเศษเหลือ
Plus : ผลบวกและผลคูณของรากของสมการ ax2 + bx + c = 0
Plus : การแยกตัวประกอบ x3 + bx2 + cx + d
Plus : สมการกำลังสามและสูตรลัด

Plus : การหาคา               จาก  

บทที่ 7 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (2)
ทบทวนสมการกำลังสองตัวแปรเดียว, การแกสมการกำลังสองโดยใช
รากที่สอง, โดยวิธีทำเปนกำลังสองสมบูรณ, โดยวิธีใชสูตร, 
โจทยสมการกำลังสอง
บทที่ 8 พาราโบลา
พาราโบลาที่กำหนดดวยสมการ y = ax2 เมื่อ        , 
สมการ y = ax2 + k เมื่อ        , 
สมการ y = a(x – h)2 เมื่อ        , 
สมการ y = a(x – h)2 + k เมื่อ        , 
สมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ

 หัวขอโดยละเอียด พื้นฐาน Fun ม.3/2 PLUS
 หลักสูตร 2551

  ทุกบทเรียน PLUS ดวยการทำโจทยทาทาย 

 และโจทยแขงขันระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว 

บทที่ 1 อสมการ
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว, การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว, 
โจทยปญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
Plus : การแกอสมการอยางยาก
บทที่ 2 ความนาจะเปน
ความนาจะเปน การทดลองสุม และเหตุการณ, 
ความนาจะเปนของเหตุการณ, ความนาจะเปนกับการตัดสินใจ
บทที่ 3 สถิติ (3)
สถิติ ขอมูล และการนำเสนอขอมูล, 
การนำเสนอขอมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่, 
คากลางของขอมูล, การกระจายของขอมูล, เสนโคงปกติ
บทที่ 4 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ
ทักษะดานจำนวน, แบบรูปของพื้นที่, แบบรูปและความสัมพันธ, สมการ, 
ความยาวในรูปทรงเรขาคณิต, สามเหลี่ยมปาสคาล, คาประมาณ, 
อัตราสวนตรีโกณมิติ, อัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30o, 45o และ 60o

มุม Co – Function และการประยุกตสูตรเอกลักษณทางตรีโกณมิติ, 
การหาพื้นที่สามเหลี่ยมฐานโคง
Plus : กฎของไซนและกฎของโคไซน
บทที่ 5 การใหเหตุผลทางเรขาคณิต (2)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใหเหตุผลทางเรขาคณิต, 
ทฤษฎีวาดวยเสนตรง, มุม, เสนขนาน ทฤษฎีบทวาดวยรูปสามเหลี่ยม, 
จุดเซนทรอยด, ความเทากันทุกประการ, สามเหลี่ยมหนาจั่ว, 
สี่เหลี่ยมดานขนาน
Plus : ทฤษฎีบทของเสนมัธยฐาน
Plus : ทฤษฎีบทแบงครึ่งมุม
บทที่ 6 ระบบสมการกำลังสอง สองตัวแปร
ระบบสมการที่ประกอบดวยสมการเชิงเสนและสมการดีกรีสอง, 
ระบบสมการที่ประกอบดวยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ
บทที่ 7 ทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับวงกลม
ทฤษฎีบทวาดวยมุมของวงกลม,
ทฤษฎีบทวาดวยคอรดและเสนสัมผัสของวงกลม, 
การพิสูจนโดยใชสมบัติของวงกลม, 
ผลบวกของมุมภายในของรูป n เหลี่ยมดานเทามุมเทา
และจำนวนเสนทแยงมุม
Plus : Power of a point Theorem
Plus : วงกลมแนบในสามเหลี่ยม, สามเหลี่ยมแนบในวงกลม, 
  วงกลมแนบนอกสามเหลี่ยม
Plus : สมการวงกลม
บทที่ 8 เศษสวนของพหุนาม (2)
การคูณ, การหาร, การบวก, การลบเศษสวนของพหุนาม, 
การแกสมการเศษสวนของพหุนามและโจทยสมการ
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 หัวขอโดยละเอียด 
 Adv.1 Hardcore พีชคณิตประยุกต

ตะลุยโจทยพีชคณิตประยุกต Hardcore 7 บท + 10 หัวขอพิเศษ 
เพื่อปรับพื้นฐานพีชคณิต ม.ตน ดวยโจทยระดับ 1,2,3 ดาว 
ทุกหัวขอเพ่ือการสอบเขา ม.4 MWITS, KVIS, TU และการแขงขัน
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผานการเรียนคอรสพื้นฐาน
Fun ม.3/1 Plus และ พื้นฐาน Fun ม.3/2 Plus มาแลว

เนื้อหาที่เรียน
บทที่ 1  จำนวนและโจทยปญหาประยุกต
บทที่ 2  เลขยกกำลังและจำนวนจริงประยุกต
บทที่ 3  กราฟเสนตรงและสมการหลายตัวแปรประยุกต
บทที่ 4  สมการกำลังสอง กำลังสามประยุกต
บทที่ 5  พหุนามและเศษสวนพหุนามประยุกต
บทที่ 6  คอมบินาทอริกและความนาจะเปนประยุกต
บทที่ 7  สถิติประยุกต

เสริมดวยหัวขอพิเศษ
 - เซต (ม.4)  
 - ลำดับและอนุกรม 
 - รากที่สองของจำนวนที่อยูในรูป   
 - ระบบจำนวนจริงและการแกอสมการอยางยาก 
 - เรขาคณิตวิเคราะห 
 - การแยกตัวประกอบ
 - สมการกำลังสามและสูตรลัด 
 - การหาคา             จาก   

 - การหารากที่สองและรากที่สามของพหุนาม (โดยวิธีลัด) 
 - ทฤษฎีบททวินาม และ สามเหลี่ยมปาสคาล 
 - การหาจำนวนผลเฉลยของ

 หัวขอโดยละเอียด 
 Adv.2 Hardcore – เรขาคณิตประยุกต

ตะลุยโจทยเรขาคณิตประยุกต Hardcore 7 บท + 10 หัวขอพิเศษ 
เพื่อปรับพื้นฐานเรขาคณิต ม.ตน ดวยโจทยระดับ 1,2,3 ดาว 
ทุกหัวขอเพ่ือการสอบเขาม.4 MWITS, KVIS, TU และการแขงขัน
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผานการเรียนคอรสพื้นฐาน 
Fun ม.3/1 Plus และ พื้นฐาน Fun ม.3/2 Plus มาแลว

เนื้อหาที่เรียน
บทที่ 1 ตรีโกณมิติประยุกต
บทที่ 2 พื้นที่ทุกรูปแบบประยุกต
บทที่ 3 ปทากอรัสประยุกต
บทที่ 4 ความเทากันทุกประการประยุกต
บทที่ 5 ความคลายประยุกต
บทที่ 6 วงกลมทุกรูปแบบประยุกต
บทที่ 7 พื้นที่ผิวและปริมาตรประยุกต

เสริมดวยหัวขอพิเศษ
 - กฎของไซนและโคไซน 
 - เอกลักษณ + สูตรฟงกชันตรีโกณมิติและวงกลมหนึ่งหนวย 
 - ทฤษฎีบทของเชวาและเมเนลอส 
 - ทฤษฎีบทของเสนมัธยฐาน 
 - STEWART’S THEOREM 
 - ทฤษฎีบทแบงครึ่งมุม 
 - PTOLEMY’S THEOREM และสมบัติของสี่เหลี่ยม 
 - POWER OF A POINT THEOREM 
 - วงกลมแนบใน    ,   แนบในวงกลม
  และวงกลมแนบนอก  
 - สมการวงกลม
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 หัวขอโดยละเอียด 
 Perfect Hardcore พีชคณิต 1
 ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน PART 1
 เพื่อการสอบเขา ม.4 และการแขงขัน
ตะลุยโจทยพีชคณิตประยุกตเขมขน Hardcore 7 บท 
 เนนโจทยสอบเขาม.4 MWITS, KVIS, TU 
 และโจทยแขงขันในประเทศ (สอวน, สพฐ, สิรินธร) 
 ความยากระดับ 1,2,3 ดาว
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผานการเรียน
 คอรสพื้นฐาน Fun ม.3/1 Plus 
  และ พื้นฐาน Fun ม.3/2 Plus มาแลว 
 และควรผาน Adv.1 Hardcore พีชคณิตประยุกต 
 เพื่อจะไดมีประสบการณประยุกตโจทยระดับ 1,2,3 ดาว 
 และนำความรูจากหัวขอพิเศษมาใช

เนื้อหาที่เรียน
 บทที่ 1 จำนวนและโจทยปญหาประยุกต
 บทที่ 2 เลขยกกำลังและจำนวนจริงประยุกต
 บทที่ 3 กราฟเสนตรงและสมการหลายตัวแปรประยุกต
 บทที่ 4 สมการกำลังสอง กำลังสามประยุกต
 บทที่ 5 พหุนามและเศษสวนพหุนามประยุกต
 บทที่ 6 คอมบินาทอริกและความนาจะเปนประยุกต
 บทที่ 7 สถิติประยุกต

 หัวขอโดยละเอียด 
 Perfect Hardcore เรขาคณิต 1
 ตะลุยโจทยเรขาคณิต ม.ตน PART 1
 เพื่อการสอบเขา ม.4 และการแขงขัน
ตะลุยโจทยเรขาคณิตประยุกตเขมขน Hardcore 7 บท 
 เนนโจทยสอบเขาม.4 MWITS, KVIS, TU 
 และโจทยแขงขันในประเทศ (สอวน, สพฐ, สิรินธร) 
 ความยากระดับ 1,2,3 ดาว
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผานการเรียน
 คอรสพื้นฐาน Fun ม.3/1 Plus  
 และ พื้นฐาน Fun ม.3/2 Plus มาแลว 
 และควรผาน Adv.2 Hardcore เรขาคณิตประยุกต 
 เพื่อจะไดมีประสบการณประยุกตโจทยระดับ 1,2,3 ดาว 
 และนำความรูจากหัวขอพิเศษมาใช

เนื้อหาที่เรียน
 บทที่ 1 ตรีโกณมิติประยุกต
 บทที่ 2 พื้นที่ทุกรูปแบบประยุกต
 บทที่ 3 ปทากอรัสประยุกต
 บทที่ 4 ความเทากันทุกประการประยุกต
 บทที่ 5 ความคลายประยุกต
 บทที่ 6 วงกลมทุกรูปแบบประยุกต
 บทที่ 7 พื้นที่ผิวและปริมาตรประยุกต

 หัวขอโดยละเอียด 
 Perfect Hardcore พีชคณิต 2
 ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน PART 2 เพื่อการแขงขัน
ตะลุยโจทยพีชคณิตประยุกตเขมขน Hardcore 7 บท 
 เนนโจทยแขงขันในประเทศ (สอวน, สพฐ, สิรินธร) 
 และตางประเทศ (ระดับนานาชาติ Around the World) 
 ความยากระดับ 1,2,3 ดาว
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผานการเรียน
 คอรสพื้นฐาน Fun ม.3/1 Plus 
 และ พื้นฐาน Fun ม.3/2 Plus มาแลว 
 และควรผาน Adv.1 Hardcore พีชคณิตประยุกต 
 และ Perfect Hardcore พีชคณิต 1 
 เพื่อจะไดมีประสบการณประยุกตโจทยระดับ 1,2,3 ดาว 
 และนำความรูจากหัวขอพิเศษมาใช

เนื้อหาที่เรียน
 บทที่ 1 จำนวนและโจทยปญหาประยุกต
 บทที่ 2 เลขยกกำลังและจำนวนจริงประยุกต
 บทที่ 3 กราฟเสนตรงและสมการหลายตัวแปรประยุกต
 บทที่ 4 สมการกำลังสอง กำลังสามประยุกต
 บทที่ 5 พหุนามและเศษสวนพหุนามประยุกต
 บทที่ 6 คอมบินาทอริกและความนาจะเปนประยุกต
 บทที่ 7 สถิติประยุกต

 หัวขอโดยละเอียด 
 Perfect Hardcore เรขาคณิต 2
 ตะลุยโจทยเรขาคณิต ม.ตน PART 2 เพื่อการแขงขัน
ตะลุยโจทยเรขาคณิตประยุกตเขมขน Hardcore 7 บท 
 เนนโจทยแขงขันในประเทศ (สอวน, สพฐ, สิรินธร) 
 และตางประเทศ (ระดับนานาชาติ Around the World) 
 ความยากระดับ 1,2,3 ดาว
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผานการเรียน
 คอรสพื้นฐาน Fun ม.3/1 Plus 
 และ พื้นฐาน Fun ม.3/2 Plus มาแลว 
 และควรผาน Adv.2 Hardcore เรขาคณิตประยุกต 
 และ Perfect Hardcore เรขาคณิต 1  
 เพื่อจะไดมีประสบการณประยุกตโจทยระดับ 1,2,3 ดาว 
 และนำความรูจากหัวขอพิเศษมาใช

เนื้อหาที่เรียน
 บทที่ 1  ตรีโกณมิติประยุกต
 บทที่ 2  พื้นที่ทุกรูปแบบประยุกต
 บทที่ 3  ปทากอรัสประยุกต
 บทที่ 4  ความเทากันทุกประการประยุกต
 บทที่ 5  ความคลายประยุกต
 บทที่ 6  วงกลมทุกรูปแบบประยุกต
 บทที่ 7  พื้นที่ผิวและปริมาตรประยุกต
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 หัวขอโดยละเอียด คอรสตะลุยโจทยคณิต
 พิชิตสนามสอบเขา ม.4 Mwits-KVIS
ตะลุยโจทยจับเวลา 15 ชุด แตละชุดจะตะลุยแบบคละเรื่อง 
มีครบทุกหัวขอในแตละชุดดังนี้
 หัวขอที่ 1 จำนวนและโจทยปญหาประยุกต
   หัวขอที่ 2 เลขยกกำลังและจำนวนจริงประยุกต
   หัวขอที่ 3 กราฟเสนตรง, ระบบสมการหลายตัวแปรประยุกต,
  การแปรผันและอสมการ
   หัวขอที่ 4 สมการกำลังสอง, สมการกำลังสามประยุกต 
  และพาราโบลา
   หัวขอที่ 5 พหุนามและเศษสวนพหุนามประยุกต
   หัวขอที่ 6 คอมบินาทอริกและความนาจะเปนประยุกต
   หัวขอที่ 7 สถิติประยุกต
   หัวขอที่ 8 ตรีโกณมิติประยุกต
   หัวขอที่ 9 พื้นที่ทุกรูปแบบประยุกต
   หัวขอที่ 10 ปทากอรัสและความเทากันทุกประการประยุกต
   หัวขอที่ 11 ความคลาย, เชวา, เมเนลอส 
  และหลากหลายทฤษฎีบทประยุกต
   หัวขอที่ 12 มุมและวงกลมทุกรูปแบบประยุกต
   หัวขอที่ 13  พื้นที่ผิวและปริมาตรประยุกต

 หัวขอโดยละเอียด คอรสตะลุยโจทยคณิต
 พิชิตสนามสอบเขา ม.4 TU
ตะลุยโจทยจับเวลา 15 ชุด แตละชุดจะตะลุยแบบคละเรื่อง 
มีครบทุกหัวขอในแตละชุดดังนี้
 หัวขอที่ 1 จำนวนและโจทยปญหาประยุกต
   หัวขอที่ 2 เลขยกกำลังและจำนวนจริงประยุกต
   หัวขอที่ 3 กราฟเสนตรง, ระบบสมการหลายตัวแปรประยุกต,
  การแปรผันและอสมการ
   หัวขอที่ 4 สมการกำลังสอง, สมการกำลังสามประยุกต 
  และพาราโบลา
   หัวขอที่ 5 พหุนามและเศษสวนพหุนามประยุกต
   หัวขอที่ 6 คอมบินาทอริกและความนาจะเปนประยุกต
   หัวขอที่ 7 สถิติประยุกต
   หัวขอที่ 8 ตรีโกณมิติประยุกต
   หัวขอที่ 9 พื้นที่ทุกรูปแบบประยุกต
   หัวขอที่ 10 ปทากอรัสและความเทากันทุกประการประยุกต
   หัวขอที่ 11 ความคลาย, เชวา, เมเนลอส 
  และหลากหลายทฤษฎีบทประยุกต
   หัวขอที่ 12 มุมและวงกลมทุกรูปแบบประยุกต
   หัวขอที่ 13 พื้นที่ผิวและปริมาตรประยุกต

 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, การเชื่อมประพจน, 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, ความชันของเสนตรง, 
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



 หัวขอโดยละเอียด
 Fun ม.5/1 Plus หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา
ทุกบทเรียน Plus ดวยโจทยระคนประยุกตซับซอนระดับ 1 ดาว, 
2 ดาว และ 3 ดาว
บทที่ 1 เลขยกกำลัง
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนตรรกยะ, จำนวนที่อยูในรูปของ
เครื่องหมายกรณฑ, การแกสมการที่อยูในรูปเครื่องหมายกรณฑ, 
การแกสมการที่อยูในรูปเลขยกกำลัง
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว
บทที่ 2 ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและลอการิทึม
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็ม, รากที่ n ของจำนวนจริง
และจำนวนจริงในรูปของกรณฑ, เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปน
จำนวนตรรกยะ, การแกสมการที่อยูในรูปเลขยกกำลัง, การแกสมการ
ที่อยูในรูปเครื่องหมายกรณฑ, ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล, 
ฟงกชันลอการิทึม, ลอการิทึม, ลอการิทึมสามัญและลอการิทึมธรรมชาติ, 
สมการเอกซโพเนนเชียล, อสมการเอกซโพเนนเชียล, สมการลอการิทึม, 
อสมการลอการิทึม, การประยุกตของฟงกชันเอกซโพเนนเชียล
และฟงกชันลอการิทึม
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว
บทที่ 3 อัตราสวนตรีโกณมิติ
อัตราสวนตรีโกณมิติ, ความสัมพันธของดาน มุม และอัตราสวนตรีโกณมิติ, 
การประยุกตของอัตราสวนตรีโกณมิติ
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว
บทที่ 4 ฟงกชันตรีโกณมิติ
วงกลมหนึ่งหนวย, ฟงกชันไซนและโคไซน, คาของฟงกชันไซน
และโคไซนของจำนวนจริงใดๆ, ฟงกชันตรีโกณมิติอื่นๆ, 
ฟงกชันตรีโกณมิติของมุม, การอานคาของฟงกชันตรีโกณมิติจากตาราง, 
กราฟของฟงกชันตรีโกณมิติ, ฟงกชันตรีโกณมิติของผลบวกหรือผลตาง
ของจำนวนจรงิหรือมุม, ฟงกชันตรีโกณมิติของมุมสองเทา สามเทา 
และครึ่งหนึ่งของจำนวนจริงหรือมุม, ความสัมพันธระหวางผลบวก 
ผลตาง และผลคูณของฟงกชันตรีโกณมิติ, ตัวผกผันของฟงกชันตรีโกณมิติ, 
เอกลักษณและสมการตรีโกณมิติ, กฎของไซนและโคไซน, 
ระยะทางและความสูง
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว
บทที่ 5 เวกเตอรในสามมิติ
ระบบพิกัดฉากสามมิติ, เวกเตอร, การบวกและการลบเวกเตอร
เชิงเรขาคณิต, การคูณเวกเตอรดวยสเกลาร, เวกเตอรในระบบพิกัดฉาก, 
ขนาดของเวกเตอร, โคไซนแสดงทิศทาง, ผลคูณเชิงสเกลาร, 
ผลคูณเชิงเวกเตอร, การใชเวกเตอรในการหาพื้นที่และปริมาตร
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว
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 หัวขอโดยละเอียด
 Fun ม.5/2 Plus หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา
ทุกบทเรียน Plus ดวยโจทยระคนประยุกตซับซอนระดับ 1 ดาว, 
2 ดาว และ 3 ดาว
บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม  
ลำดับ, ลำดับเลขคณิต, ลำดับฮารโมนิค, ลำดับเรขาคณิต, 
ลำดับอนันต, ลิมิตของลำดับอนันต, สัญลักษณแทนการบวก, 
ผลบวก n พจนแรกของอนุกรม, อนุกรมเลขคณิต, อนุกรมเรขาคณิต, 
อนุกรมอนันต
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว

บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องตน   
ลิมิตของฟงกชันและทฤษฏีบทเกี่ยวกับลิมิต, ความตอเนื่องของฟงกชัน, 
อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธของฟงกชัน, 
การหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตโดยใชสูตรและกฎของโลปตาล, 
อนุพันธของฟงกชันประกอบและกฎลูกโซ, ความชันของเสนโคง, 
อนุพันธอันดับสูง, การประยุกตของอนุพันธ, 
ปฏิยานุพันธและปริพันธไมจำกัดเขต, ปริพันธจำกัดเขต, 
พื้นที่ที่ปดลอมดวยเสนโคง  
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว

บทที่ 3 กำหนดการเชิงเสน  
วิธีหาคาสูงสุดหรือคาต่ำสุดภายใตอสมการขอจำกัด, 
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว



 หัวขอโดยละเอียด
Fun ม.6/1 + ม.6/2 Plus หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา

หัวขอโดยละเอียด คณิตสอบแพทย+วิศวะ 1
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ทุกบทเรียน Plus ดวยโจทยระคนประยุกตซับซอนระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว

บทที่ 1 จำนวนเชิงซอน  
จำนวนเชิงซอน, การเทากัน การบวก การลบ การคูณ เอกลักษณและตัวผกผันของจำนวนเชิงซอนที่อยูในรูปหนวยจินตภาพ, 
สังยุคของจำนวนเชิงซอนและการหารจำนวนเชิงซอน, รากที่สองของจำนวนเชิงซอน, คาสัมบูรณของจำนวนเชิงซอน, 
กราฟของจำนวนเชิงซอน, จำนวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้ว, รากที่ n ของจำนวนเชิงซอน, สมการและการแกสมการจำนวนเชิงซอน
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว

บทที่ 2 ความนาจะเปน  
กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ, แฟคทอเรียล, วิธีเรียงสับเปลี่ยน, วิธีจัดหมู, ทฤษฎีบททวินาม, การทดลองสุม, แซมเปลสเปซ
และเหตุการณ, ความนาจะเปนของเหตุการณ, กฎที่สำคัญบางประการของความนาจะเปน, ความรูเพิ่มเติมเรื่องความนาจะเปนเบื้องตน
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว

บทที่ 3 สถิติ
 3.1 สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
  ความหมายและประเภทของสถิติ, ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล, การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน, 
  การวัดคากลางของขอมูล, การวัดตำแหนงที่ของขอมูล, การวัดการกระจายของขอมูล
 3.2 การแจกแจงปกติ
  คะแนนมาตรฐาน, การแจกแจงปกติและพื้นที่ใตเสนโคงปกติ
 3.3 ความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล
  การวิเคราะหความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล, แผนภาพการกระจาย, 
  การประมาณของคาคงตัวโดยใชวิธีกำลังสองนอยสุด, ความสมัพันธเชิงฟงกชันของขอมูลที่อยูในรูปอนุกรมเวลา
Plus โจทยระคนประยุกตซับซอน ระดับ 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว

ตะลุยโจทยคณิต 9 วิชาสามัญ + PAT1 10 ปยอนหลัง ครอบคลุม ม.4/1, ม.4/2, ม.5/1 (บางเรื่อง) 
(มีสอบยอย จับเวลา) ตะลุยโจทยครอบคลุมบทดังนี้
 *ม.4 เทอม 1 : เซต, ตรรกศาสตร, ระบบจำนวนจริง, เมทริกซ
 *ม.4 เทอม 2 : ความสัมพันธและฟงกชัน, เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน, ภาคตัดกรวย
 *ม.5 เทอม 1 : เลขยกกำลัง, ฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและลอการิทึม

หัวขอโดยละเอียด คณิตสอบแพทย+วิศวะ 2
ตะลุยโจทยคณิต 9 วิชาสามัญ + PAT1 10 ปยอนหลัง ครอบคลุม ม.5/1 (บางเรื่อง), ม.5/2, ม.6/1+2  
(มีสอบยอย จับเวลา) ตะลุยโจทยครอบคลุมบทดังนี้
 *ม.5 เทอม 1 : อัตราสวนตรีโกณมิติ, ฟงกชันตรีโกณมิติ, เวกเตอรสามมิติ
 *ม.5 เทอม 2 : ลำดับและอนุกรม, แคลคูลัสเบื้องตน, กำหนดการเชิงเสน
 *ม.6 เทอม 1+2 : จำนวนเชิงซอน, ความนาจะเปน, สถิติ

หัวขอโดยละเอียด คณิตสอบแพทย+วิศวะ 3
ตะลุยโจทยคณิต 9 วิชาสามัญ + PAT1 10 ปยอนหลังครอบคลุมทุกบทตั้งแต ม.4-6 (มีสอบยอย จับเวลา)



พื้นฐาน Fun ป.5/1 Plus 
พื้นฐาน Fun ป.5/2 Plus
พื้นฐาน Fun ป.6/1 Plus
พื้นฐาน Fun ป.6/2 Plus

คอรสคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนประถมปลาย

เด็กสอบเขา ม.1 ลงเรียนตอ

พิชิตพีชคณิตประถมปลาย

พิชิตเรขาคณิตประถมปลาย

ตะลุยสอบเขา ม.1 Gifted Level 1

ตะลุยสอบเขา ม.1 Gifted Level 2

ตะลุยสอบเขา ม.1 Gifted Level 3

เด็กแขงขัน ลงเรียนตอ

BKN Olympic Math 1
พีชคณิต-จำนวน

BKN Olympic Math 2
พีชคณิต-สมการ

BKN Olympic Math  3
เรขาคณิต

ตะลุยโจทยแขงขันประถมปลาย
13 หัวขอสำคัญ
สสวท. ป.6 รอบ 1
สสวท. ป.6 รอบ 2
สพฐ. รอบ 2 ประถม

สสวท ป.3 รอบ 1
สสวท ป.3 รอบ 2

คอรสเฉพาะกิจ คอรสสั้น

คอรสอื่น ๆ
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แผนผังการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถม



แผนผังการเรียนเพื่อการแขงขันระดับมัธยมตน 
สอวน., สพฐ., การแขงขันระดับนานาชาติ

• พื้นฐาน Fun ม.1/1 Plus
• พื้นฐาน Fun ม.1/2 Plus
• พื้นฐาน Fun ม.2/1 Plus
• พื้นฐาน Fun ม.2/2 Plus
• พื้นฐาน Fun ม.3/1 Plus
• พื้นฐาน Fun ม.3/2 Plus

ตะลุยโจทยประยุกต ดวยโจทยระดับ 1, 2, 3 ดาว ทุกหัวขอ 
เพื่อการสอบเขา ม.4 MWITS, KVIS, TU และการแขงขัน
 • Adv.1 Hardcore พีชคณิต   
 • Adv.2 Hardcore เรขาคณิต   
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน -  ตะลุยโจทยเรขาคณิต ม.ตน(PART 1) 
เพื่อการสอบเขาม.4 และการแขงขัน
 • Perfect Hardcore พีชคณิต 1   
 • Perfect Hardcore เรขาคณิต 1 
ตะลุยโจทยพีชคณิต ม.ตน - ตะลุยโจทยเรขาคณิต ม.ตน (PART 2) เพ่ือการแขงขัน
 • Perfect Hardcore พีชคณิต 2   
 • Perfect Hardcore เรขาคณิต 2  
ตะลุยโจทยเขมขนตามแนวทางการสอบแขงขัน
 • ตะลุยโจทย สอวน. รอบ 1
 • ตะลุยโจทย สพฐ ม.ตน รอบ 1
 • ตะลุยโจทย สพฐ ม.ตน รอบ 2
 • ตะลุยโจทย สพฐ ม.ตน รอบ 3
 • Math World High School – ตะลุยโจทยนานาชาติ มัธยม Around the World
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แผนผังการเรียนคอรสสำหรับ ม.ปลาย
เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบเขามหาวิทยาลัย

สอบตรงแพทย + วิศวะ

ม.4
Fun Math ม.4/1 PLUS

ตะลุยโจทย Fun Math ม.4/1 PLUS

Fun Math ม.4/2 PLUS

ตะลุยโจทย Fun Math ม.4/2 PLUS

ม.5
Fun Math ม.5/1 PLUS

ตะลุยโจทย Fun Math ม.5/1 PLUS

Fun Math+ตะลุยโจทย ม.5/2 PLUS

ม.6
Fun Math ม.6/1 + ม.6/2 PLUS

คณิตสอบแพทย+วิศวะ 1

คณิตสอบแพทย+วิศวะ 2

คณิตสอบแพทย+วิศวะ 3



เอกกวิน วิศิษฏเกียรติชัย (นองมิคกี้) ร.ร.สาธิต จุฬาฯ ฝายประถม
 - ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง ITMO 2019 ประเภทบุคคล และทีม คะแนนรวมสูงสุด ณ ประเทศอินเดีย
 - ผูแทนประเทศไทย : เหรียญเงิน IMSO 2018 ณ ประเทศจีน
 - ผูแทนประเทศไทย : WMO 2019 ณ ประเทศไทย
 - ผูแทนประเทศไทย : IMC 2019 ณ ประเทศสิงคโปร
 - เหรียญเงิน สสวท ป.6
 - ถวยพระราชทานและเหรียญทอง ราชภัฏ ป.5-6
  ครูยงปูพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหผม ทำใหผมมีฐานความรูที่แนนและแมนยำในการแกโจทยปญหา
ตางๆ ไดเปนอยางดี ครูยงสอนสนุก ใจดี มีเทคนิคในการทำโจทยที่หลากหลาย เกาะติดสนามแขง
แทบทุกรายการ นอกจากนี้ครูยงยังมีของรางวัลใหกับผูที่ตั้งใจเรียนและทำคะแนนไดดีในหองเรียนอีกดวย
  ผมขอขอบคุณครูยงที่ใหความรู ทำใหผมรักคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาความรู
ทางคณิตศาสตร จนไดเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันสนามตางๆ ครับ

ณ ประเทศอนเดย

ญหา

กดวย

เตชัส เวียงวีระ (นองเซอรเวย) ร.ร.วัดดอนไกเตี้ย จ.เพชรบุรี
 - ผูแทนประเทศไทย : เหรียญเงินประเภททีมและเหรียญทองแดงประเภทบุคคล SAIMC 2019
  ณ ประเทศแอฟริกาใต
 - ผูแทนประเทศไทย : WMO 2017 ณ ประเทศจีน
 - ผูแทนประเทศไทย : ASMO 2018
 - เหรียญทอง สสวท ป.3 และ ป.6
 - เหรียญเงิน TEDET ป.5
 - ถวยพระราชทานและเหรียญทอง ราชภัฏ ป.5-6  (เหรียญทอง 5 ปซอน)
  ผมชอบเรียนกับครูยง ครูสอนสนุก มีเทคนิคในการอธิบายใหนักเรียนเขาใจ ครูยงมีเรื่องเลาขำๆ
ใหนักเรียนฟงตลอด ทำใหไมเครียดถึงแมเรื่องที่เรียนจะเปนเรื่องยากก็ตาม และครูยงยังมีการประเมินผลวาผมและเพื่อนๆ 
เรียนเขาใจหรือไม โดยการใหทำแบบทดสอบกลางภาค ปลายภาค ทุกคอรส ผมชอบมากครับ  

9

าผมและเพื่อนๆ 

วชิรวิชญ กิจคุณาเสถียร (นองกัส) ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 - ผูแทนประเทศไทย : : เหรียญเงินประเภทบุคคล และเหรียญทองแดง ประเภททีม PMWC 2019 ณ ประเทศทีม 

 - ผูแทนประเทศไทย: รางวัลชมเชย EMIC : BIMC 2018 ณ ประเทศบัลแกเรีย
 - ผูแทนประเทศไทย : เหรียญเงิน ASMO ณ ประเทศอินโดนีเซีย (ตัวแทน 2 ปซอน)
 - เหรียญทอง สสวท ป.6 (โลคะแนนสูงสุด) ไดคะแนนเต็มทั้งรอบ1 และรอบ2
 - เหรียญเงิน สสวท ป.3 (2 ปซอน)
 - เหรียญทอง คณิต ราชภัฏ ระดับ ป.1-2  ป.3-4 และ ป.5-6
 - TEDET : ป.3 เหรียญเงิน,  ป.4 เหรียญทอง, ป.5 เหรียญทอง, ป.6 เหรียญทองแดง
 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ประถมตน
  ครูยงสอนสนุก อธิบายละเอียด ทำใหผมเขาใจมากขึ้น มีโจทยยากๆและหลากหลายมาใหผม
และเพื่อนๆไดฝกฝนและพัฒนาตัวเองอยูเสมอ ผมขอขอบคุณครูยงมาก ๆ ครับ

ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั
C 2019 ณ ประเทศทมี 

ณฐกร คุมมั่น (นองปรัช)
 - ผูแทนประเทศไทย : เหรียญเงินประเภทบุคคลและทีม SAIMC 2019 

  ณ ประเทศแอฟริกาใต
 - เหรียญทอง สสวท ป.3 และ ป.6 (โลคะแนนสูงสุด/คะแนนเต็ม)
 - เหรียญทอง ราชภัฏ ป.5-6 (เหรียญทอง 6 ปซอน) และโลและเหรียญทองคณิตประยุกต
 - รองชนะเลิศอันดับ1 เพชรยอดมงกุฎ ประถมปลาย
  ผมขอขอบคุณครูยงที่สอนผมใหเขาใจตั้งแต สูตร ที่มา จนถึงเทคนิคการประยุกตเพื่อทำโจทย
ที่ยากและซับซอน ครูยงมีเทคนิคการสอนที่ทำใหพวกเรามีความสุขในการเรียนเปนอยางมากครับ ผมขอขอบคุณครูยงมากครับ

ๆ

ทย
 ั
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สรทรรศน  ประภัสสรพิพัฒน (จีโน) ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 - สสวท. รางวัลเหรียญทอง ชั้น ป.6   -   97 คะแนน
 - ราชภัฎพระนครเหรียญทอง   ป.6, ม.1, ม.2
 - CFM สนามแขงขันนานาชาติ Challenge for future Mathematicians เหรียญเงิน G.5
 - WMI สนามแขงขันนานาชาติ World Mathematics Invitation เหรียญเงิน G.5
 - IJMO สนามแขงขันนานาชาติ International Junior Math Olympic เหรียญเงิน G.7
 ครูยงเปนครูที่ใจดี มีโจทยยาก ๆ ทาทาย แตสามารถอธิบายใหเขาใจงาย ๆ ได เรียนแลว
ไมเครียด เปนตัวอยางครูที่ดีสำหรับผม ครูยงสอนละเอียดมาก ทำใหผมสามารถทำขอสอบพลิกแพลง
ในสนามตาง ๆ ไดมากขึ้น ทำใหผมประสบความสำเร็จ  ขอขอบคุณครูยงที่คอยแนะนำและใหกำลังใจผม
เวลาไปสอบทุกครั้งครับ

พีรวินท อธิประยูร (นองวินท)  ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
 - ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง ITMO 2019 ประเภทบุคคลและเหรียญทองแดง 
  ประเภททีม ณ ประเทศอินเดีย
 - ผูแทนประเทศไทย : ASMO 2018 (อันดับ1 รอบคัดตัวแทน)
 - รองชนะเลิศอันดับ1 คณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ประถมปลาย
 - เหรียญทองประเภทบุคคลและชนะเลิศประเภททีม คณิตศาสตรสิรินธร
 - ชนะเลิศประเภททีมสมาคมคณิตศาสตร ระดับประถมปลาย
 - เหรียญเงิน สสวท ป.6 (2 ปซอน) และเหรียญเงิน TEDET
 - เหรียญทอง ราชภัฏ ป.5-6 (3 ปซอน)
  ผมเรียนกับครูยงตั้งแตคอรสโอลิมปก 1,2,3 และอีกหลายๆคอรส ครูยงจะใหโจทยที่ยาก 
และมีโจทยขอโบนัสซึ่งยากและเหมาะกับการแขงขันซึ่งครูยงสามารถอธิบายใหเขาใจไดดีทุกขอ ครูยงยังสอนการเขียนเปนขั้นตอน
และมีการตรวจใหคะแนนทุกคนและจะคอยแกไขขอผิดพลาดในการเขียนใหตลอด อีกทั้งครูยงยังสอนสนุกอีกดวยครับ 

หาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั

ร.ร. กรุงเทพครสเตยนวทยาลย 

รยูงยังสอนการเขียนเปนขั้นตอน
อนสนุกอีกดวยครับ 

ธมลวรรณ ศิลาเจริญธนกิจ (หงส) ร.ร.สามเสนวิทยาลัย นักเรียนโครงการ Gifted

 เหรียญทอง คณิตศาสตร สพฐ. รอบ 1 (ม.1)
 เหรียญเงิน คณิตศาสตร สพฐ. รอบ 2 (ม.2)
 เหรียญทอง คณิตศาสตร สพฐ. รอบ 1 (ประถม)
 คะแนนสอบ O-Net ป.6 วิชาคณิตศาสตร 100 คะแนนเต็ม
  หนูรูสึกสนุกทุกครั้งที่เรียนกับครูยง  สวนตัวเปนคนไมชอบคณิตศาสตรเลย 
เรียกไดวาเกือบเกลียดแลว แตปจจุบันเริ่มชอบคณิตศาสตรมากขึ้นคะ หลังจากที่เรียน
กับครูยงในคอรสตาง ๆ ครูยงสอนแลวทำใหหนูรูสึกวา คณิตศาสตร ก็ไมไดยากขนาดนั้นนะ
ครูสอนดีมากคะ เวลาใครสงสัยก็จะตอบคำถามใหตลอด ทำใหมีความรูเพ่ิมดวย ขอบคุณมาก ๆ นะคะที่สอนหนู

ธนกฤต ธนสารสาคร (โนโน) ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 สอบติด Gate Program สวนกุหลาบ (อันดับ 4)
 ตัวแทนประเทศ คณิตศาสตรโอลิมปก (EMIC) ณ ประเทศอินเดีย
 สอวน. คณิตศาสตร คาย 1, คาย 2 
 รางวัลชมเชยอันดับ 5 ระดับ ม.ตน ของสมาคมคณิตศาสตร
 เหรียญทองแดง คณิตศาสตร TEDET ม.1
  ครูยงเปนครูที่สอนดีมาก มีความทุมเทในการสอนมาก การเรียนกับครูยงนั้น
สนุกมาก บรรยากาศไมนาเบื่อ ครูยงจะมีการสอบวัดผลอยูเสมอ และมีระบบเก็บคะแนน 
ซึ่งทำใหทุกคนสนใจกับการเรียน และยังสามารถวัดผลการเรียนไดอีกดวย การสอนของครูยงเปนขั้นเปนตอน เขาใจงาย และยังให
เวลาลองฝกทำโจทยบางขอที่นาสนใจเปนพิเศษ ซึ่งผมเห็นวาการฝกโจทยแบบนี้สำคัญมาก และหากมีขอสงสัย ครูยงก็จะอธิบาย
ใหฟงอยางละเอียดและเขาใจงาย  สุดทายก็ตองขอบคุณครูยงที่ชวยทำใหผมเกงคณิตศาสตรขึ้นครับ
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พชร เศวตมาลย (นองอฅิน)  ไดรับทุนคิง ปจจุบันศึกษาอยูที่ Massachusetts Institute of Technology, USA

 - ตัวแทนประเทศไทย (2 ปซอน) : เหรียญทอง IMO 2016 
  ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง และเหรียญเงิน IMO 2015 ณ จังหวัดเชียงใหม 
 - รางวัลเหรียญทองและโล Champion ผูทำคะแนนสูงสุด 
  (เปนนักเรียนไทยคนแรก) (ป พ.ศ. 2551) ในการแขงขัน 6th WORLD 
  MATHEMATICS COMPETITION 2008 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
 - เหรียญทอง สสวท. ป.3 และเหรียญทอง สสวท. ป.6 
 “ครูยงเปนอาจารยที่สอนคณิตศาสตรไดดีมากๆ มีวิธีการสอนที่ดี ผมชอบ
ก็คือจะสอนทฤษฎีบทพื้นฐานและที่มาของสูตรใหละเอียดกอน แลวตามดวยการ
ใหนักเรียนฝกทำโจทย จากนั้นครูยงจะเฉลยและแนะเทคนิคการคิดอยางละเอียด
ทุกขอ ครูยงมีความตั้งใจในการสอนนักเรียนเปนอยางยิ่งทุกๆ ครั้ง อีกทั้งเวลาที่ไมเขาใจโจทยคณิตศาสตรอื่น 
ครูยงกย็ินดีเฉลยและสอนใหดวย ผมชอบเรียนกับครูยงมาก สนุกมากครับไดแนวการคิดที่ดีและเทคนิคคิดลัดดวย 
ผมรูสึกดีเสมอและดีมากขึ้นเร่ือยๆ ที่ไดเรียนกับครูยงครับ”

ศิวกร เฟองกวินสมบัติ (นองไท) ไดรับทุนคิง ปจจุบันศึกษาอยูที่ Massachusetts Institute of Technology, USA

 - ตัวแทนประเทศไทย (2 ปซอน) : เหรียญทอง IMO 2018 
  ณ ประเทศโรมาเนีย และเหรียญทองแดง IMO 2017 ณ ประเทศบราซิล
 - ตัวแทนประเทศไทย : เขาแขงขัน IWYMIC 2014 ณ ประเทศเกาหลีใต
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร สสวท. ป.3 และ ป.6

 “ตั้งแตผมไดเรียนกับครูยง ทำใหผมมีพัฒนาการในวิชาคณิตศาสตรดีขึ้น
มากเลยครับ เพราะครูยงมีวิธีการสอนที่ดี สอนเขาใจงาย ใจดีและเปนกันเอง
กับลูกศิษย เวลาเจอโจทยที่ยากๆ ครูยงจะมีเทคนิคในการสอน ทำใหโจทยที่ยาก
กลายเปนเรื่องงายสำหรับผม”

จิรายุส จินาพงษ (นองเจมส) ไดรับทุนโอลิมปกวิชาการ ปจจุบันศึกษาอยูที่ประเทศอังกฤษ
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญเงิน IMO 2019 ณ ประเทศอังกฤษ 
  และเหรียญเงิน IMO 2018 ณ ประเทศโรมาเนีย
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญทอง ประเภทบุคคล และชมเชย
  ประเภททีม PMWC 2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง
 - สสวท คาย 2 เพื่อคัดผูแทน IMO

 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญทอง IMC 2013 ระดับช้ัน ป.6 ณ ประเทศสิงคโปร
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร สสวท. ป.6

 ครูยงใจดี สอนสนุกมาก เขาใจไดงาย มีโจทยหลากหลายแนวและเฉลยอยางละเอียด ถามโจทยที่ไมเขาใจได
ครูยงมีเกมคณิตศาสตร มาใหเลนเสมอ ผมชอบมาก ขอขอบคุณครูยงมากครับ

ตรีทเศศ วิวิธวร (นองกำปน) ไดรับทุนคิง ปจจุบันศึกษาอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ตัวแทนประเทศไทย 2 ปซอน  : เกียรติคุณประกาศ IMO2017 ณ ประเทศบราซิล
  และ IMO2016 ณ ประเทศฮองกง
 - ตัวแทนประเทศไทย : เขาแขงขัน IMC ที่ประเทศบัลแกเรีย
 - เหรียญทองคณิตศาสตร สสวท. ป.3 และ ป.6
 “ครูยงสอนสนุก ใจดี และมีเกมสคณิตศาสตรมาใหฝกเลนในหองเสมอ มีโจทยหลายประเภทมาใหลองทำ 
และฝกแกปญหา ซึ่งทำให ผมมีพัฒนาการทางดานคณิตศาสตรดีขึ้นเยอะ โดยครูยงสอนเทคนิคการใชสูตร 
รวมทั้งการคิดเพื่อใหใชเวลานอยที่สุด ซึ่งผมชอบมากเลยครับ”
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ภาณุพงศ พุมพวง (นองพีท) ไดรับทุนโอลิมปกวิชาการ ปจจุบันศึกษาอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญทอง IOAA ดาราศาสตรโอลิมปก ณ ประเทศไทย
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญเงิน JOAA ดาราศาสตรโอลิมปก  ณ ประเทศอินเดีย
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญทองประเภทบุคคล IMSO 2013 ณ ประเทศฟลิปปนส
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร สสวท. ป.3 และ เหรียญเงิน สสวท ป.6
 “ครูยงเปนครูที่ดี ครูยงมักจะแนะนำวิธีลัดหรือใหสูตรใหมๆ เพื่อใหทำโจทยไดงายขึ้นและยินดีอธิบาย
อยางละเอียดเม่ือไมเขาใจ ครูยงจะมีโจทยใหมๆ ใหลองทำเสมอและอธิบายอยางละเอียดชัดเจน ทำใหผมไดนำไป
พัฒนาตนเอง ครูยงมีเนื้อหาและโจทยในแตละคอรส ไมซ้ำกัน ทำใหไดความรูใหมๆ เสมอ”

กมลลักษณ วัฒนาพิทักษกุล (นองเอ) คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 - ตัวแทนประเทศไทย : 2 เหรียญทอง ประเภทบุคคลและทีม & Overall Champion 
  Team World Math : PMWC 2013 ณ.เขตบริหารพิเศษฮองกง
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญทองประเภทบุคคล & ถวยรางวัลคะแนนรวมสูงสุด 
  Overall Performance Math Champion Trophy International Mathematics 
  & Science Olympiad (IMSO 2012) 
 - ตัวแทนประเทศไทย : 2 เหรียญทอง ประเภทบุคคลและทีม คณิตศาสตรนานาชาติ 
  Wizards at Mathematics International Contest (WIZMIC 2011) 
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร สสวท. ป.3 และ ป.6
 - รางวัลชนะเลิศบุคคล ชวงชั้นท่ี 2 และรองชนะเลิศประเภททีม มัธยมศึกษาตอนตน 
  คณิตศาสตร สิรินธรราชวิทยาลัย ถวยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  หนูตองขอขอบคุณครูยง ที่เอาใจใสและทุมเทในการสอนมากๆ ครูยงสอนใหเขาใจตั้งแตทฤษฎีบทพื้นฐาน จนถึงการวิเคราะหที่ทำให 
เขาใจโจทยคณิตศาสตรที่ยากไดงาย และฝกใหมีความรอบคอบโดยการฝกทำโจทยในหลายๆ แนว ครูยงจะคอยอธิบายแนวคิดอยางละเอียด 
และแนะนำเทคนิคใหมๆ เพื่อชวยใหเขาใจและนำไปใชในการสอบแขงขันได ครูยงเต็มที่กับเด็กทุกคนจริงๆ ทำใหคณิตศาสตรเปนวิชาที่สนุก 
และทาทาย ทำใหหนูมีพื้นฐานที่ดี และมีพัฒนาการดานคณิตศาสตรตอเนื่องตลอดมา หนูขอขอบคุณครูยงมากคะ

่ ใ

พิชุตม แสงรุงคงคา (นองมารค) ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 - ตัวแทนประเทศไทย : : เหรียญทอง IMO 2019 ณ ประเทศอังกฤษ
 - ตัวแทนประเทศไทย : เขาแขงขัน PMWC 2014 
  ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง
 - เหรียญทอง สสวท ป.3 (2 ปซอน ตอนอยู ป.2 และ ป.3), สสวท ป.6 
 - เหรียญทองแดง IMC ณ ประเทศสิงคโปร 
  “ครูยงสอนไดดีมาก ชวยใหผมแกโจทยปญหายากๆ ไดดีขึ้น ผมชอบเรียน
กับครูยงมาก บรรยากาศในหองเปนกันเอง สนุกสนาน ถาผมไมไดเรียนกับครูยง 
ผมคงไมประสบความสำเร็จเชนนี้ครับ” 

ุุ

ณดล บุญพรหมธีรกุล (นองณดล) ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญทองประเภททีมและเหรียญเงินประเภทบุคคล 
  คณิตศาสตร PMWC 2016 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร สสวท ป.6
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร TEDET ระดับป.6
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร ASMOPS ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย
 - ชนะเลิศคณิตศาสตรสิรินธร ประเภทบุคคล ระดับประถมศึกษา ระดับภาคกลาง
 ครูยงเปนครูที่สอนใหเด็กเขาใจอยางถองแท มีเทคนิคในการทำโจทยที่หลากหลาย 
ทำใหผมทำโจทยไดเร็วขึ้น สอนเขาใจงาย เวลาเรียนจะมีเกมคณิตศาสตรมาใหเลนในหองเรียน ทำใหบรรยากาศในหองสนุกสนาน ไมเครียด 
นอกจากนี้ครูยงยังมีความเปนกันเองกับเด็กๆ เวลามีปญหาสงสัยก็ถามไดในทันที ในหองเรียนจะมีสอบทายคาบทุกครั้งสำหรับคอรสที่เปน 
ตะลุยโจทยแขงขัน ทำใหเราสามารถประเมินตนเองได ผมขอขอบคุณครูยงมากๆ ครับ
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นิติพนธ ไตรไมตรีพิทักษ (นองตน) ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา
 - ตัวแทนประเทศไทย : : เหรียญทองประเภทบุคคลและเหรียญทองแดงประเภททีม ITMO 2019 ระดับมัธยมตน ณ ประเทศอินเดีย”
 - ตัวแทนประเทศไทย : The Best Over All ภาคทฤษฎีและปฏิบัติและเหรียญทอง คณิตศาสตร IMSO 2016 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญทองประเภทบุคคล และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมบุคคล 
  คณิตศาสตร EMIC 2015 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 - เหรียญทอง ASMO
 - เหรียญทอง TEDET ม.1 - เหรียญทองอันดับ 1 IMSO คูขนาน
 - เหรียญทองคณิตศาสตร IMC ระดับชั้นป.3 และป.4 ณ ประเทศสิงคโปร
 - เหรียญทอง World Mathematics Competition ณ ประเทศฟลิปปนส
 - เหรียญทองชนะเลิศอันดับ1 คณิตศาสตรสิรินธรระดับประถมปลาย (ตอนอยูป.5)
 - เหรียญทองชนะเลิศอันดับ1 คณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎชวงชั้นท่ี 1 
 ไดเรียนกับคุณครูยงมานาน และเรียนมาหลายคอรส รูสึกวาไดรับความรูและความสนุก อีกทั้งยัง 
ประสบความสำเร็จในหลายๆ สนามแขงขัน ผมขอขอบคุณครูยงมากครับที่สอนผมจนถึงทุกวันนี้

ธีรธวัช วิรุฬหะรัตน (นองกาย) ร.ร. สาธิต มศว. ปทุมวัน
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญทองประเภทบุคคลและเหรียญทองประเภททีม ITMO 2019 ระดับมัธยมตน ณ ประเทศอินเดีย
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญทอง คณิตศาสตร WMI ณ ประเทศมาเลเซีย
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญเงิน คณิตศาสตร IMC ณ ประเทศสิงคโปร
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร สสวท ป.6
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร ASMO 
 ครูยงสอนไดดีมากเลยครับ ผมชื่นชอบและประทับใจในการสอนของครูอยางมากมีทั้งโจทยยาก งาย
สลับกันไป และมีโจทยแถมนอกเหนือจากในหนังสืออีกครับ และตอนปดคอรสมีการแจกรางวัล โดยมีคะแนน
เปนตัวประเมิน และตอนเรียน ในแตละครั้ง จะมีการเช็คคะแนนเขาเรียน มีการสอบเก็บคะแนนดวยครับ
 ผมขอขอบคุณครูยงมากครับ ที่ทำใหผมประสบความสำเร็จในการแขงขันทุกๆ สนามสอบครับ

ตนน้ำ พรหมมินทร (นองตนน้ำ) ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญทอง Champion ประเภทกลุมบุคคล 
  และเหรียญเงินประเภทบุคคล และทีม WYMIC 2019 ณ ประเทศแอฟริกาใต
 - ตัวแทนประเทศไทย : เขาแขงขัน EMIC 2017 ณ ประเทศอินเดีย
 - ตัวแทนประเทศไทย : รวมเขาคายคณิตศาสตร YIMC 2016 ณ ประเทศมาเลเซีย
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร สสวท ป.6 (ตั้งแตอยู ป.5)
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร IMC 2015 ณ ประเทศสิงคโปร
 - เหรียญทองประเภทบุคคลและทีม ถวย Champion ประเภททีม คณิตศาสตร MIMO ณ ประเทศมาเลเซีย
 - เหรียญทอง World Mathematics Competition 2015 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 ครูยงสอนสนุก เขาใจงาย ใจดีกับเด็กๆ ทำใหโจทยคณิตศาสตรที่ยากๆดูงายและเขาใจมากขึ้น ผมชอบเรียนคณิตศาสตรกับครูยงครับ

ธรรมรักษ กอสกุลธรรม (นองจุย)
 - ตัวแทนประเทศไทย : เขาแขงขัน IMSO 2019 ณ ประเทศเวียดนาม
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญทองคณิตศาสตรนานาชาติ WMO 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ตัวแทนประเทศไทย : เหรียญเงินคณิตศาสตรนานาชาติ WMO 2016 ณ ประเทศเกาหลีใต
 - ตัวแทนประเทศไทย : รางวัลชมเชยคณิตศาสตรนานาชาติ BIMC:EMIC 2018 ประเทศบัลแกเรีย
 - เหรียญเงินและเหรียญทอง คณิตศาสตร สสวท ป.6
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร สสวท ป.3 และ เหรียญทองแดง สสวท ป.3 (ตอนอยู ป.2)
 - เหรียญทอง คณิตศาสตร ม.ราชภัฎพระนคร ป.1-ป.5 (โลคะแนนสูงสุด ป.5)
   

 ครูยงสอนละเอียด เขาใจงาย บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง เรียนสนุก ทำใหไมเครียด นอกจากนี้ครูยงยังมีโจทยใหมๆ 
หลากหลายมาใหฝกทำอีกดวย ทำใหผมเรียนคณิตศาสตรไดดีขึ้นมากครับ รูสึกภูมิใจเสมอที่ไดเปนศิษยครูยงครับ
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ณภัทร เพิ่มปรีดานันท (อั๊ต) ไดรับทุนคิง ปจจุบันศึกษาอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - สอบผานขอเขียนทุนเลาเรียนหลวง ป 2562
 - อันดับ 6 สอบเขาเตรียมอุดมศึกษา
 - สอบ IESO ถึงรอบเขาคาย
 - เขาคาย 2 สอวน.ฟสิกส
 - อันดับ 3 ประเภททีมสิรินธร
  ครูยงเปนคนท่ีทำใหผมเห็นวาคณิตศาสตรนั้นสนุกเพียงใด ครูยงจะมีเกมเสริมสรางความสามารถทาง
คณิตศาสตร ทำใหบรรยากาศในหองเรียนสนุกสนานเปนกันเอง ครูยงจะอธิบายและสอนการมองโจทยที่ทำใหเราเขาใจไดงาย และที่ประทับใจ 
ที่สุดคือการเรียนกับครูยงทำใหพวกเราเห็นวา หากเราขยันทำโจทย ก็สามารถพัฒนาตนเองในวิชานี้ไดครับ

ญาณิศา อวมมี (ใบเฟน) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ครูยงเปนครูที่ทำใหหนูชอบคณิตศาสตรมากขึ้นคะ ครูยงเอาใสใจนักเรียนทุกคนดีมากๆ สอนสนุก
และเขาใจงาย อีกทั้งยังมีเกมสฝกทักษะทางคณิตศาสตรภายในหองเรียน ทำใหเราสนุกกับการเรียน
และเปนการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรควบคูกันไปดวย 
  หนูขอขอบคุณครูยงมาก ๆ นะคะ ที่ทำใหคณิตศาสตรของหนูดีขึ้นคะ

ภณภูมิ ฉิมพาลี (เพียง) Tokyo Institute of Technology
 - สอบผานขอเขียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร
 - ยื่น ISE ของจุฬาฯ ผาน
 - ยื่นมหาลัย Tokyo Institute of Technology ติด (โครงการ GSEP)
  ผมไดเรียนกับครูยงมาตั้งแตระดับประถม รูสึกวาครูยงเปนครูที่เปนกันเองกับเด็กมากๆ วิธีการสอนของครูยง
ก็มีความละเอียดและทำใหผมเขาใจอยางมาก ถาเวลาที่ผมมีขอไหนที่ยังติดขัดหรือยังไมเขาใจ ก็สามารถสอบถาม
และครูยงก็จะอธิบายใหโดยละเอียดทุกครั้ง 
  การเรียนการสอนในหองเปนไปอยางสนุกสนาน นักเรียนมีสวนรวมกับการเรียนอยูบอยครั้ง ทำใหจดจอและไมเบื่อ 
เรียกไดวาครูยงเปนครูที่สอนสนุกเปนกันเอง และมีวิธีการสอนที่ดีมาก ๆ ครับ

ณิษา คงวรรัตน (นองเอมมี่) ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
  ครูยงเปนครูที่สอนสนุกและเขาใจงายมาก ๆ คะ โจทยของครูยงซับซอนและมีวิธีการทำหลายขั้นตอน 
แตครูยงก็จะอธิบายทุก ๆ ขอใหฟงอยางละเอียด ในแตละขออาจมีวิธีทำหลายวิธี รวมทั้งโจทยของครูยงมีความ
หลากหลาย ทำใหไปตรงแนวกับขอสอบในหลายสนามสอบ ที่สำคัญคือ ครูยงแนะนำประสบการณชีวิตที่นำไปสู
ความสำเร็จทางวิชาการหลายแนวทาง ทำใหลูกศิษยทุกคนมีความกาวหนาทางวิชาการมากขึ้น
  สุดทายนี้ก็ขอขอบคุณครูยงมาก ๆ นะคะ ที่เปนสวนสำคัญของการประสบความสำเร็จกาวเล็ก ๆ ในชีวิตหนู

กฤชตฤณ โอฬารรักษ (พีค) ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 - ตัวแทนประเทศ : ชนะเลิศประเภททีม การแขงขันคณิตศาสตรโลก (PMWC – ฮองกง) 
       และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 การแขงขัน PMWC – ฮองกง (3 ปซอน)
 - ตัวแทนประเทศ : รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ WMO ณ ประเทศจีน 
 - สอวน. คณิตศาสตร คาย 1, คาย 2 
 - สอบเขา ม.1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย GATE Program ไดอันดับที่ 2 
 - พรีเทส ร.ร.สาธิตฯ ปทุมวัน ไดอันดับที่ 3
 - คะแนนทดสอบคณิตศาสตรสูงสุดอันดับ 1 ประเภทหองเรียนพิเศษ SAMSEN Pre-Test 
 - Pre-Gifted & EP ไดอันดับ 1 ของประเทศระดับชั้น ป.6 จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว 
  ผมประทับใจการเรียนกับครูยงมาก เพราะครูยงมีรูปแบบการสอนที่เปนเอกลักษณ เปนสไตลของครูยง 
ครูยงสอนเขาใจงาย มีเทคนิคตาง ๆ ที่สวยงามและรวดเร็วกวาวิธีตรงๆ ครูยงมีโจทยใหทำเยอะมาก ผมมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมาก ๆ 
เวลามาเรียนกับครูยงครับ ไมวาจะเรียนกับครูยงกี่ชั่วโมง กี่ครั้ง ก็ไมเบื่อ เมื่อเวลาที่ผมทำโจทยไมได ผมก็จะปรึกษาครูยง หรือเวลาที่ผมตองการ
โจทยฝกฝนเพิ่มเติมมาทำ ผมก็ขอจากครูยงครับ ผมตองขอขอบคุณครูยงที่สรางแรงบันดาลใจและเปนสวนสำคัญในความสำเรจ็ของผมนะครับ 
ผมจะพัฒนาตอไปครับ
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คอรสเรยนสอนสด    คณิตศาสตรพื้นฐาน ป.5-ป.6
 รหัสคอรส คอรสเรียนสำหรับ ป.5 ชวงที่เรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN14300 พื้นฐาน Fun ป.5/1 PLUS ปดเทอม มี.ค. จันทร-ศุกร เริ่ม 22 มี.ค. – 9 เม.ย. 64  08.00-10.00 7500
 BKN14301 พื้นฐาน Fun ป.5/1 PLUS เปดเทอม 1 วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64  08.00-10.00 7500
 BKN14302 พื้นฐาน Fun ป.5/2 PLUS เปดเทอม 2 วันเสาร เริ่ม 6 พ.ย. 64 – 19 ก.พ. 65 08.00-10.00 7500

 รหัสคอรส คอรสเรียนสำหรับ ป.6 ชวงที่เรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN14303 พื้นฐาน Fun  ป.6/1 PLUS ปดเทอม มี.ค. จันทร-ศุกร เริ่ม 22 มี.ค. – 9 เม.ย. 64  10.10-12.10 7500
 BKN14304 พื้นฐาน Fun  ป.6/2 PLUS ปดเทอม เม.ย. จันทร-ศุกร เริ่ม 19 เม.ย. – 7 พ.ค. 64  08.00-10.00 7500
 BKN14305 พื้นฐาน Fun  ป.6/1 PLUS เปดเทอม 1 วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64  10.10-12.10 7500
 BKN14306 พื้นฐาน Fun  ป.6/2 PLUS เปดเทอม 2 วันเสาร เริ่ม 6 พ.ย. 64 – 19 ก.พ. 65 10.10-12.10 7500

คอรสเรยนสอนสด    ฝกโจทยคณิต ป.6 สอบเขา ม.1
 รหัสคอรส คอรสเรียนฝกโจทยสอบเขา ม.1 ชวงที่เรียน วันท่ีเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN14307 พิชิตพีชคณิต สอบเขา ม.1 ปดเทอม มี.ค. เสาร-อาทิตย เริ่ม 27 มี.ค. - 15 พ.ค. 64  08.00-10.00 7500
 BKN14308 พิชิตเรขาคณิต สอบเขา ม.1 ปดเทอม มี.ค. เสาร-อาทิตย เริ่ม 27 มี.ค. - 15 พ.ค. 64  10.10-12.10 7500
 BKN14309 พิชิตพีชคณิต สอบเขา ม.1 ปดเทอม ก.ย. เสาร-อาทิตย เริ่ม 18 ก.ย. - 31 ต.ค. 64 08.00-10.00 7500    และวนัจันทรที่ 25 ต.ค. 64
 BKN14310 พิชิตเรขาคณิต สอบเขา ม.1 ปดเทอม ก.ย. เสาร-อาทิตย เริ่ม 18 ก.ย. - 31 ต.ค. 64 10.10-12.10 7500    และวันจันทรที่ 25 ต.ค. 64
 BKN14341 ตะลุยโจทยแขงขันประถมปลาย เปดเทอม 1 วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64 15.10-17.10 7500   13 หัวขอสำคัญ
 BKN14311 ตะลุยสอบเขา ม.1 Gifted เปดเทอม 1 วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64  13.00-15.00 7500  Level 1
 BKN14312 ตะลุยสอบเขา ม.1 Gifted ปดเทอม ต.ค. จันทร-ศุกร  เริ่ม 4-22 ต.ค. 64  08.00-10.00 7500  Level 2
 BKN14313 ตะลุยสอบเขา ม.1 Gifted  เปดเทอม 2 วันเสาร เริ่ม 6 พ.ย. 64 – 19 ก.พ. 65 13.00-15.00 7500  Level 3

คอรสเรยนสอนสด    ตะลุยโจทย สสวท.ป.6 และ สสวท.ป.3

 รหัสคอรส คอรสเรียนตะลุย สสวท. รอบ 1 ชวงที่เรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN14314 ตะลุย สสวท.ป.3 รอบ 1 ปดเทอม ก.ย. เสาร-อาทิตย เริ่ม 18 ก.ย. - 31 ต.ค. 64 13.00-15.00 7500    และวันจันทรที่ 25 ต.ค. 64
 BKN14315 ตะลุย สสวท.ป.6 รอบ 1 ปดเทอม ก.ย. เสาร-อาทิตย เริ่ม 18 ก.ย. - 31 ต.ค. 64 15.10-17.10 7500    และวันจันทรที่ 25 ต.ค. 64

ตารางคอรสเรยน สอนสด  อ.ยง ปการศึกษา 2564
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คอรสเรยนสอนสด    คณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1-ม.2-ม.3
 รหัสคอรส คอรสเรียนสำหรับ ม.1 ชวงที่เรียน วันท่ีเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN14316 พื้นฐาน Fun  ม.1/1 PLUS ปดเทอม เม.ย. จันทร-ศุกร เริ่ม 19 เม.ย. – 7 พ.ค. 64  10.10-12.10 7500

 BKN14317 พื้นฐาน Fun  ม.1/1 PLUS เปดเทอม 1 วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64 08.00-10.00 7500

 BKN14318 พื้นฐาน Fun  ม.1/2 PLUS ปดเทอม ต.ค. จันทร-ศุกร เริ่ม 4-22 ต.ค. 64 10.10-12.10 7500

 BKN14319 พื้นฐาน Fun  ม.1/2 PLUS เปดเทอม 2 วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ. 65 08.00-10.00 7500

 รหัสคอรส คอรสเรียนสำหรับ ม.2 ชวงที่เรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN14320 พื้นฐาน Fun  ม.2/1 PLUS ปดเทอม มี.ค. จันทร-ศุกร เริ่ม 22 มี.ค. – 9 เม.ย. 64  13.00-15.00 7500

 BKN14321 พื้นฐาน Fun  ม.2/2 PLUS ปดเทอม เม.ย. จันทร-ศุกร เริ่ม 19 เม.ย. – 7 พ.ค. 64 13.00-15.00 7500

 BKN14322 พื้นฐาน Fun  ม.2/1 PLUS เปดเทอม 1 วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64 10.10-12.10 7500

 BKN14323 พื้นฐาน Fun  ม.2/2 PLUS ปดเทอม ต.ค. จันทร-ศุกร เริ่ม 4-22 ต.ค. 64  13.00-15.00 7500

 BKN14324 พื้นฐาน Fun  ม.2/2 PLUS เปดเทอม 2 วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ. 65 10.10-12.10 7500

 รหัสคอรส คอรสเรียนสำหรับ ม.3 ชวงที่เรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN14325 พื้นฐาน Fun  ม.3/1 PLUS ปดเทอม มี.ค. จันทร-ศุกร เริ่ม 22 มี.ค. – 9 เม.ย. 64  15.10-17.10 7500

 BKN14326 พื้นฐาน Fun  ม.3/1 PLUS เปดเทอม 1 วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64 13.00-15.00 7500

 BKN14327 พื้นฐาน Fun  ม.3/2 PLUS เปดเทอม 2 วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ. 65 13.00-15.00 7500
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คอรสเรยนตะลุยโจทยคณิตสอบเขา ม.4 Mwits-KVIS-TU
 รหัสคอรส คอรสเรียนตะลุยโจทยสอบเขา ม.4 ชวงที่เรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN14328 ตะลุยโจทย Mwits - KVIS เปดเทอม 1 วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64  17.30-19.30 7500

 BKN14329 ตะลุยโจทย TU เปดเทอม 2 วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ. 65 15.10-17.10 7500

คอรสเรยนคณิตศาสตร ม.4
 รหัสคอรส คอรสเรียนสำหรับ ม.4 ชวงที่เรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN14330 พื้นฐาน Fun  ม.4/1 PLUS ปดเทอม เม.ย. จันทร-ศุกร เริ่ม 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

คอรสเรยนฝกโจทยประยุกต เช่อมโยง เพื่อการแขงขันและสอบเขา ม.4

โปรโมชั่นสุดพิเศษ!!!
สำหรับคอรสสด คณิต ม.4 อ.ยง ในปการศึกษา 2564 นี้ 

ทุกคอรส ลดทันที 50% ...
เรียนคุม คุณภาพครบ

พบกับคอรสเรียนดี ๆ ที่ อ.ยง จัดใหไดที่ BKN Center

 รหัสคอรส คอรสเรียนฝกโจทยประยุกต ชวงที่เรียน วันที่เรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN14342 Adv.1 Hardcore ปดเทอม มี.ค. เสาร-อาทิตย เริ่ม 27 มี.ค. - 15 พ.ค. 64  13.00-15.00 7500  พีชคณิตประยุกต

 BKN14343 Adv.2 Hardcore  ปดเทอม มี.ค. เสาร-อาทิตย 27 มี.ค. - 15 พ.ค. 64  15.10-17.10 7500  เรขาคณิตประยุกต

 BKN14344 Perfect Hardcore พีชคณิต 1 เปดเทอม 1 วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64 17.30-19.30 7500

 BKN14345 Perfect Hardcore เรขาคณิต 1 เปดเทอม 2 วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ. 65 17.30-19.30 7500



พสิษฐ จินดานุวัฒน (นองบอม) ไดรับทุนคิง ปจจุบันศึกษาอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพสิษฐ จินดานุวัฒน (นองบอม) 

 ครูยงเปนครูที่สอนคณิตศาสตรไดดีมากครูยงจะสอนหลักการวิเคราะหโจทยกอนลงมือทำทุกครั้ง ทำใหผมมีความรอบคอบ
มากขึ้น ไมผิดพลาดงายๆ และหากมีขอสงสัย ครูยงก็จะอธิบายใหฟงอยางละเอียด เขาใจงาย และครูยงจะมีโจทยใหทำมากมาย 
ครอบคลุมในทุกๆ ดาน ที่สำคัญที่สุดครูยังเปนครูที่ใจดี สอนสนุก เรียนแลวไมเครียด เปนกันเองกับเด็กทุกคน และพยายามที่จะ
ทำใหเด็กทุกคนประสบผลสำเร็จในวิชาคณิตศาสตร ผมขอขอบคุณครูยง ที่ทำใหผมมีพัฒนาการดานคณิตศาสตรที่ดีขึ้นครับ

  ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง IMO 2017 ณ สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
  ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง SMO 2016 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ผูแทนประเทศไทย :  เหรียญทอง SMO 2015 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ผูแทนประเทศไทย : เหรียญเงิน KIMC 2014 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
  ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง PMWC 2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ผูแทนประเทศไทย : เหรียญทอง IMSO 2012 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
  เหรียญทอง IMC 2013 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร
  เหรียญทองคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 11 และรางวัล Best Solution

  เหรียญทองคณิตศาสตร สสวท.ป.6 (2 ปซอน)

  เหรียญทองวิทยาศาสตร สสวท.ป.6

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

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 :

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

 @bknmattayom  (สำหรับนักเรียนมัธยม) @bknpratom  (สำหรับนักเรียนประถม)

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต


