โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

ตารางสอนครูเจี๊ยบ ปการศึกษา 2564
ชวงที่เรียน / วันเรียน

08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

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

คณิตเกงเลข 1
BKN63005
7,000 บาท

คณิตเกงเลข 2
BKN63006
7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 1
BKN63002
7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 2
BKN63003
7,000 บาท

คณิตศาสตร ป.5-ป.6

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

คณิตเกงเลข 3
BKN63012
7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 3
BKN63010
7,000 บาท

สรุปโจทยเลขคณิต
BKN63015
7,500 บาท

สรุปโจทยเรขาคณิต
BKN63016
7,500 บาท

และคณิตศาสตรฝกโจทย เพื่อสอบแขงขันและสอบเขา ม.1

เปดเทอม 1
วันเสาร
เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64

คณิตพื้นฐาน 1
BKN63020
7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 2
BKN63021
7,000 บาท

คณิตเกงเลข 1
BKN63025
7,000 บาท

คณิตเกงเลข 2
BKN63026
7,000 บาท

เปดเทอม 1
วันอาทิตย
เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64

สรุปโจทยเลขคณิต
BKN63032
7,500 บาท

สรุปโจทยเรขาคณิต
BKN63033
7,500 บาท

ตะลุยโจทยเลขคณิต
BKN63034
7,500 บาท

ตะลุยโจทยเรขาคณิต
BKN63035
7,500 บาท

ปดเทอม ต.ค.
4-22 ต.ค. 64
(จันทร-ศุกร)

ตะลุยโจทยเรขาคณิต
BKN63043
7,500 บาท

ตะลุยโจทยเลขคณิต
BKN63044
7,500 บาท

คณิตพื้นฐาน 3
BKN63040
7,000 บาท

คณิตเกงเลข 3
BKN63042
7,000 บาท

เปดเทอม 2
วันเสาร
เริ่ม 6 พ.ย. 64 – 19 ก.พ. 65

คณิตพื้นฐาน 3
BKN63047
7,000 บาท

คณิตเกงเลข 3
BKN63051
7,000 บาท

สรุปโจทยเลขคณิต
BKN63054
7,500 บาท

สรุปโจทยเรขาคณิต
BKN63055
7,500 บาท

เปดเทอม 2
วันอาทิตย
เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ. 65

ตะลุยโจทยเรขาคณิต
BKN63059
7,500 บาท

ตะลุยโจทยเลขคณิต
BKN63060
7,500 บาท

ตะลุยโจทย Gifted 1
BKN63061
7,500 บาท

ตะลุยโจทย Gifted 2
BKN63062
7,500 บาท

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

เบอรโทรศัพท : 02-250-7523

เรียนสด

กับ ครูเจี๊ยบ
ติวเตอรคณิตฉายา “เจาแมโจทยสวย”
ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จ
ของเด็กเกงคณิต






คณิต ป.5 (คณิตพื้นฐาน 1-2-3)
คณิต ป.6 (คณิตเกงเลข 1-2-3)
สรุปโจทยเลขคณิต+พีชคณิต,
สรุปโจทยเรขาคณิต
ตะลุยโจทยเลขคณิต+พีชคณิต,
ตะลุยโจทยเรขาคณิต
ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Gifted

LINE Official Account : @bknpratom

สรางเสริมเติมฐานความรูใหแมนยำ
ฝกโจทยกาวล้ำขึ้นสูความสำเร็จ
เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

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

กด

หลักสูตรคณิตศาสตร ป.6 ครูเจี๊ยบ
สำหรับการเตรียมพรอมกอนการสอบแขงขัน และสอบเขา ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิตฯ,
โรงเรียนในเครือจุฬาภรณ, โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงทั้งภาค Gifted – English Program
และภาคปกติ สพฐ
สำหรับนักเรียนที่จบเนื้อหาพื้นฐานของระดับชั้น ป.6 ครบหมดทุกเรื่องแลวตองการจะฝกพัฒนาทักษะการแกไขปญหาโจทย
พบกับคอรสคณิตศาสตรฝกโจทยที่จะชวยสรางแนวคิด วิธีการมองโจทยยากและซับซอน ใหกลายเปนโจทยงาย เรียนรูสูตรลัดในการคิด
มากมาย พรอมเทคนิคการแกไขปญหาโจทยยากดวยแนวการคิดที่เขาใจไดงาย ฝกพัฒนาการทำโจทยอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจาก
งายไปยาก โจทยแตละขอถูกคิดและเรียบเรียงมาเปนอยางดีโดยคุณครูเจี๊ยบ คุณครูที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
ในการสรางทัศนะคติที่ดี สำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนรูสึกรักและสนุกกับการเรียน กาวสูความสำเร็จในการแขงขัน
สนามสอบตางๆ เชน สสวท.,สพฐ., สอบเขา ม.1 โครงการ Gifted, สอบเขา ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิตฯ ฯลฯ

คอรส

สรุปโจทย
เรขาคณิต

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

รูปแบบการเรียน
เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาคณิตศาสตรของ ป.6 ครบทุกจุดประสงคการเรียนรู
(ทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2) สรุปและทบทวนสาระที่สำคัญในกลุมเรื่องของเรขาคณิต
พรอมฝกโจทยที่มีครบทุกขั้นตอน ไลเรียงจากเรื่องที่งายไปถึงเรื่องที่ยากขึ้น
1. เสนขนาน 2. มุมของรูปหลายเหลี่ยม 3. ทฤษฎีวงกลม 4. ทฤษฎีบทปทาโกรัส
5. สามเหลี่ยมคลาย 6. รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและรูปหลายเหลี่ยม 7. คูอันดับกราฟ
8. รูปทรงและปริมาตรของทรงสามมิติ
เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาคณิตศาสตรของ ป.6 ครบทุกจุดประสงคการเรียนรู
(ทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2) สรุปและทบทวนสาระที่สำคัญในกลุมเรื่องของเลขคณิตและพีชคณิต
พรอมฝกโจทยที่มีครบทุกขั้นตอน ไลเรียงจากเรื่องที่งายไปถึงเรื่องที่ยากขึ้น
1. จำนวนและตัวเลข 2. ตัวประกอบของจำนวนนับ ห.ร.ม.และค.ร.น. 3. เศษสวนและทศนิยม
4. แฟกทอเรียล 5. เลขยกกำลัง 6. สมการ 7. ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 8. ลำดับและอนุกรม
ตะลุยโจทยยากขั้นเทพตามหัวขอของกลุมเรื่องเรขาคณิต (เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี
นักเรียนควรผานคอรสสรุปโจทยเรขาคณิตมากอน) นักเรียนจะไดพบกับการทำโจทยเชื่อมโยง โจทยประยุกต
โจทยที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนมาไปใชในสนามสอบแขงขัน
ไดอยางเต็มศักยภาพ
ตะลุยโจทยยากขั้นเทพตามหัวขอของกลุมเรื่องเลขคณิต + พีชคณิต (เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี
นักเรียนควรผานคอรสสรุปโจทยเลขคณิต+พีชคณิตมากอน) นักเรียนจะไดพบกับการทำโจทยเชื่อมโยง
โจทยประยุกต โจทยที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนมาไปใช
ในสนามสอบแขงขันไดอยางเต็มศักยภาพ
คอรสนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted ซึ่งปจจุบันมีการแขงขันที่สูงมาก
ขอสอบคอนขางยาก เนื่องจากเนื้อหาที่ใชออกขอสอบสำหรับเด็กที่มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตรจะมีความ
ซับซอนของปญหามาก การฝกโจทยที่บางหัวขอมีความเฉพาะซึ่งบางเรื่องไมไดเรียนจากในหองเรียนปกติ
คุณครูเจี๊ยบจะฝกฝนใหนักเรียนแกไขโจทยปญหาอยางเปนลำดับ เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูได
อยางเปนระบบ ดวยปริมาณโจทยที่มีความหลากหลาย จะเปนการชวยพัฒนาทักษะการแกไขปญหาโจทย
คณิตศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูยิ่งขึ้น

กรณีนักเรียนที่มีความประสงคจะเตรียมพรอมสำหรับสอบเขา ม.1
หลังจากที่เรียนจบคอรส คณิตเกงเลข 1-2-3 หรือ Fun Math 6/1 และ Fun Math 6/2 เรียบรอยแลว
สามารถฝกโจทยกับคอรสคณิต ป.6 สอบเขา ม.1 กับ ครูเจี๊ยบ
หลักสูตร คอรสสรุปโจทยเรขาคณิต และคอรสสรุปโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
ตอดวย คอรสตะลุยโจทยเรขาคณิต และคอรสตะลุยโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
หากตองการสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted หรือโรงเรียนในเครือสาธิตฯ อาทิ สาธิตฯ ปทุมวันที่มีแนวทางโจทยยาก
และการแขงขันสูงสามารถเพิ่มพูนทักษะการทำโจทยกับคอรส ตะลุยโจทย Gifted 1 + ตะลุยโจทย Gifted

วัตถุประสงคในการเรียน

คอรสเรียนที่แนะนำ
ป.5 เทอม 1  คอรสคณิตพื้นฐาน 1 + คอรสคณิตพื้นฐาน 2

ป.5 สรางฐานความรู
และเสริมหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง

ป.5 เทอม 2  คอรสคณิตพื้นฐาน 3

ป.6 สรางฐานความรู
และเสริมหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง

ป.6 เทอม 1  คอรสคณิตเกงเลข 1 + คอรสคณิตเกงเลข 2

สรุปความรู ทบทวนสาระสำคัญ
ในกลุมเรื่องของประถมปลาย เพื่อเตรียมความพรอม
ลงสนามสอบแขงขัน และสอบเขา ม.1

คอรสสรุปโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
คอรสสรุปโจทยเรขาคณิต

ตะลุยโจทยเชื่อมโยง โจทยประยุกตโจทย
ที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ

คอรสตะลุยโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
คอรสตะลุยโจทยเรขาคณิต

ตะลุยโจทย พัฒนาเทคนิค สรางเสริม
ความถนัดในการแกไขโจทยปญหา
ที่ซับซอน โจทยยากเชิงลึก โจทยเชื่อมโยง

คอรสตะลุยโจทยคณิตสอบเขา Gifted Level 1
คอรสตะลุยโจทยคณิตสอบเขา Gifted Level 2

ป.6 เทอม 2  คอรสคณิตเกงเลข 3



พัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู เพื่อกาวสูความเขาใจ
สราง + เสริม + เติมเต็มความรูเทคนิคการคิดแกไขโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร
เพื่อกาวสูความสำเร็จในการเรียนและการแขงขันในอนาคต

เรียนคุม คุณภาพครบ

พบกับคอรสเรียน “สอนสด” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมไดที่ รร.บานคำนวณวิทย-คณิต
ศูนยรวมคุณภาพวิชาการความรูระดับประถมที่ยิ่งใหญที่สุดในสยามสแควร


2

หลักสูตรคณิตศาสตร ป.6 ครูเจี๊ยบ
สำหรับการเตรียมพรอมกอนการสอบแขงขัน และสอบเขา ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิตฯ,
โรงเรียนในเครือจุฬาภรณ, โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงทั้งภาค Gifted – English Program
และภาคปกติ สพฐ
สำหรับนักเรียนที่จบเนื้อหาพื้นฐานของระดับชั้น ป.6 ครบหมดทุกเรื่องแลวตองการจะฝกพัฒนาทักษะการแกไขปญหาโจทย
พบกับคอรสคณิตศาสตรฝกโจทยที่จะชวยสรางแนวคิด วิธีการมองโจทยยากและซับซอน ใหกลายเปนโจทยงาย เรียนรูสูตรลัดในการคิด
มากมาย พรอมเทคนิคการแกไขปญหาโจทยยากดวยแนวการคิดที่เขาใจไดงาย ฝกพัฒนาการทำโจทยอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจาก
งายไปยาก โจทยแตละขอถูกคิดและเรียบเรียงมาเปนอยางดีโดยคุณครูเจี๊ยบ คุณครูที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
ในการสรางทัศนะคติที่ดี สำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนรูสึกรักและสนุกกับการเรียน กาวสูความสำเร็จในการแขงขัน
สนามสอบตางๆ เชน สสวท.,สพฐ., สอบเขา ม.1 โครงการ Gifted, สอบเขา ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิตฯ ฯลฯ

คอรส

สรุปโจทย
เรขาคณิต

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

รูปแบบการเรียน
เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาคณิตศาสตรของ ป.6 ครบทุกจุดประสงคการเรียนรู
(ทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2) สรุปและทบทวนสาระที่สำคัญในกลุมเรื่องของเรขาคณิต
พรอมฝกโจทยที่มีครบทุกขั้นตอน ไลเรียงจากเรื่องที่งายไปถึงเรื่องที่ยากขึ้น
1. เสนขนาน 2. มุมของรูปหลายเหลี่ยม 3. ทฤษฎีวงกลม 4. ทฤษฎีบทปทาโกรัส
5. สามเหลี่ยมคลาย 6. รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและรูปหลายเหลี่ยม 7. คูอันดับกราฟ
8. รูปทรงและปริมาตรของทรงสามมิติ
เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาคณิตศาสตรของ ป.6 ครบทุกจุดประสงคการเรียนรู
(ทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2) สรุปและทบทวนสาระที่สำคัญในกลุมเรื่องของเลขคณิตและพีชคณิต
พรอมฝกโจทยที่มีครบทุกขั้นตอน ไลเรียงจากเรื่องที่งายไปถึงเรื่องที่ยากขึ้น
1. จำนวนและตัวเลข 2. ตัวประกอบของจำนวนนับ ห.ร.ม.และค.ร.น. 3. เศษสวนและทศนิยม
4. แฟกทอเรียล 5. เลขยกกำลัง 6. สมการ 7. ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 8. ลำดับและอนุกรม
ตะลุยโจทยยากขั้นเทพตามหัวขอของกลุมเรื่องเรขาคณิต (เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี
นักเรียนควรผานคอรสสรุปโจทยเรขาคณิตมากอน) นักเรียนจะไดพบกับการทำโจทยเชื่อมโยง โจทยประยุกต
โจทยที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนมาไปใชในสนามสอบแขงขัน
ไดอยางเต็มศักยภาพ
ตะลุยโจทยยากขั้นเทพตามหัวขอของกลุมเรื่องเลขคณิต + พีชคณิต (เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี
นักเรียนควรผานคอรสสรุปโจทยเลขคณิต+พีชคณิตมากอน) นักเรียนจะไดพบกับการทำโจทยเชื่อมโยง
โจทยประยุกต โจทยที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนมาไปใช
ในสนามสอบแขงขันไดอยางเต็มศักยภาพ
คอรสนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted ซึ่งปจจุบันมีการแขงขันที่สูงมาก
ขอสอบคอนขางยาก เนื่องจากเนื้อหาที่ใชออกขอสอบสำหรับเด็กที่มีความถนัดในวิชาคณิตศาสตรจะมีความ
ซับซอนของปญหามาก การฝกโจทยที่บางหัวขอมีความเฉพาะซึ่งบางเรื่องไมไดเรียนจากในหองเรียนปกติ
คุณครูเจี๊ยบจะฝกฝนใหนักเรียนแกไขโจทยปญหาอยางเปนลำดับ เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูได
อยางเปนระบบ ดวยปริมาณโจทยที่มีความหลากหลาย จะเปนการชวยพัฒนาทักษะการแกไขปญหาโจทย
คณิตศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูยิ่งขึ้น

กรณีนักเรียนที่มีความประสงคจะเตรียมพรอมสำหรับสอบเขา ม.1
หลังจากที่เรียนจบคอรส คณิตเกงเลข 1-2-3 หรือ Fun Math 6/1 และ Fun Math 6/2 เรียบรอยแลว
สามารถฝกโจทยกับคอรสคณิต ป.6 สอบเขา ม.1 กับ ครูเจี๊ยบ
หลักสูตร คอรสสรุปโจทยเรขาคณิต และคอรสสรุปโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
ตอดวย คอรสตะลุยโจทยเรขาคณิต และคอรสตะลุยโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
หากตองการสอบเขา ม.1 โครงการ Gifted หรือโรงเรียนในเครือสาธิตฯ อาทิ สาธิตฯ ปทุมวันที่มีแนวทางโจทยยาก
และการแขงขันสูงสามารถเพิ่มพูนทักษะการทำโจทยกับคอรส ตะลุยโจทย Gifted 1 + ตะลุยโจทย Gifted

วัตถุประสงคในการเรียน

คอรสเรียนที่แนะนำ
ป.5 เทอม 1  คอรสคณิตพื้นฐาน 1 + คอรสคณิตพื้นฐาน 2

ป.5 สรางฐานความรู
และเสริมหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง

ป.5 เทอม 2  คอรสคณิตพื้นฐาน 3

ป.6 สรางฐานความรู
และเสริมหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง

ป.6 เทอม 1  คอรสคณิตเกงเลข 1 + คอรสคณิตเกงเลข 2

สรุปความรู ทบทวนสาระสำคัญ
ในกลุมเรื่องของประถมปลาย เพื่อเตรียมความพรอม
ลงสนามสอบแขงขัน และสอบเขา ม.1

คอรสสรุปโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
คอรสสรุปโจทยเรขาคณิต

ตะลุยโจทยเชื่อมโยง โจทยประยุกตโจทย
ที่ตองอาศัยการแกไขปญหาอยางเปนระบบ

คอรสตะลุยโจทยเลขคณิต + พีชคณิต
คอรสตะลุยโจทยเรขาคณิต

ตะลุยโจทย พัฒนาเทคนิค สรางเสริม
ความถนัดในการแกไขโจทยปญหา
ที่ซับซอน โจทยยากเชิงลึก โจทยเชื่อมโยง

คอรสตะลุยโจทยคณิตสอบเขา Gifted Level 1
คอรสตะลุยโจทยคณิตสอบเขา Gifted Level 2

ป.6 เทอม 2  คอรสคณิตเกงเลข 3



พัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู เพื่อกาวสูความเขาใจ
สราง + เสริม + เติมเต็มความรูเทคนิคการคิดแกไขโจทยปญหาวิชาคณิตศาสตร
เพื่อกาวสูความสำเร็จในการเรียนและการแขงขันในอนาคต

เรียนคุม คุณภาพครบ

พบกับคอรสเรียน “สอนสด” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมไดที่ รร.บานคำนวณวิทย-คณิต
ศูนยรวมคุณภาพวิชาการความรูระดับประถมที่ยิ่งใหญที่สุดในสยามสแควร


2

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

ตารางสอนครูเจี๊ยบ ปการศึกษา 2564
ชวงที่เรียน / วันเรียน

08.00-10.00

10.10-12.10

13.00-15.00

15.10-17.10

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

คณิตเกงเลข 1
BKN63005
7,000 บาท

คณิตเกงเลข 2
BKN63006
7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 1
BKN63002
7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 2
BKN63003
7,000 บาท

คณิตศาสตร ป.5-ป.6

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

คณิตเกงเลข 3
BKN63012
7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 3
BKN63010
7,000 บาท

สรุปโจทยเลขคณิต
BKN63015
7,500 บาท

สรุปโจทยเรขาคณิต
BKN63016
7,500 บาท

และคณิตศาสตรฝกโจทย เพื่อสอบแขงขันและสอบเขา ม.1

เปดเทอม 1
วันเสาร
เริ่ม 5 มิ.ย. – 11 ก.ย. 64

คณิตพื้นฐาน 1
BKN63020
7,000 บาท

คณิตพื้นฐาน 2
BKN63021
7,000 บาท

คณิตเกงเลข 1
BKN63025
7,000 บาท

คณิตเกงเลข 2
BKN63026
7,000 บาท

เปดเทอม 1
วันอาทิตย
เริ่ม 6 มิ.ย. – 12 ก.ย. 64

สรุปโจทยเลขคณิต
BKN63032
7,500 บาท

สรุปโจทยเรขาคณิต
BKN63033
7,500 บาท

ตะลุยโจทยเลขคณิต
BKN63034
7,500 บาท

ตะลุยโจทยเรขาคณิต
BKN63035
7,500 บาท

ปดเทอม ต.ค.
4-22 ต.ค. 64
(จันทร-ศุกร)

ตะลุยโจทยเรขาคณิต
BKN63043
7,500 บาท

ตะลุยโจทยเลขคณิต
BKN63044
7,500 บาท

คณิตพื้นฐาน 3
BKN63040
7,000 บาท

คณิตเกงเลข 3
BKN63042
7,000 บาท

เปดเทอม 2
วันเสาร
เริ่ม 6 พ.ย. 64 – 19 ก.พ. 65

คณิตพื้นฐาน 3
BKN63047
7,000 บาท

คณิตเกงเลข 3
BKN63051
7,000 บาท

สรุปโจทยเลขคณิต
BKN63054
7,500 บาท

สรุปโจทยเรขาคณิต
BKN63055
7,500 บาท

เปดเทอม 2
วันอาทิตย
เริ่ม 7 พ.ย. 64 – 20 ก.พ. 65

ตะลุยโจทยเรขาคณิต
BKN63059
7,500 บาท

ตะลุยโจทยเลขคณิต
BKN63060
7,500 บาท

ตะลุยโจทย Gifted 1
BKN63061
7,500 บาท

ตะลุยโจทย Gifted 2
BKN63062
7,500 บาท

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

เบอรโทรศัพท : 02-250-7523

เรียนสด

กับ ครูเจี๊ยบ
ติวเตอรคณิตฉายา “เจาแมโจทยสวย”
ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จ
ของเด็กเกงคณิต






คณิต ป.5 (คณิตพื้นฐาน 1-2-3)
คณิต ป.6 (คณิตเกงเลข 1-2-3)
สรุปโจทยเลขคณิต+พีชคณิต,
สรุปโจทยเรขาคณิต
ตะลุยโจทยเลขคณิต+พีชคณิต,
ตะลุยโจทยเรขาคณิต
ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 Gifted

LINE Official Account : @bknpratom

สรางเสริมเติมฐานความรูใหแมนยำ
ฝกโจทยกาวล้ำขึ้นสูความสำเร็จ
เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

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

กด

