โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

คอรสเรียนวิชาสังคม – ภาษาไทย สำหรับ ม.3
เพื่อเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา
หลักสูตรสังคมเพื่อสอบเขา ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา
ถายทอดความรูโดย อ.วีระชัย และทีมงาน
สรุปเนื้อหาสังคม ม.ตน
สอบเขาเตรียมฯ
ตะลุยโจทยสังคม
สอบเขาเตรียมฯ

• เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการทบทวนความรู
• ปูพื้นฐานเนื้อหาที่สำคัญสำหรับใชในการสอบ
• เสริมความรูใหมที่เปนขาวสารสำคัญ
• เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลานอยอานหนังสือเองอาจไมทัน
• เหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการทบทวนความรู
• สอนแบบฝกชำนาญตามแนวขอสอบมากกวา 500 ขอ

หลักสูตรภาษาไทยเพื่อสอบเขา ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา
ถายทอดความรูโดย อ.เนตรอัปสร และทีมงาน
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ตน
สอบเขาเตรียมฯ

สรุป ทบทวน เนื้อหาสาระที่สำคัญทุกจุดประสงคการเรียนรูของระดับชั้น ม.ตน
ทั้งหลักภาษาไทย และวรรณคดีวิจักษ-วิวิธภาษา

คอรสตะลุยโจทยภาษาไทย
สอบเขาเตรียมฯ

ศึกษาเนื้อหาหลักภาษา การใชภาษา และวรรณคดีไทยในระดับชั้น ม.ตน โดยอาศัย
การทำแบบฝกหัดระคน จำนวน 10 ชุด การตั้งคำถามในหองเรียนและการอธิบาย
มโนทัศนทางภาษาบางขอ โดยเนนใหนักเรียนสามารถเขาใจมโนทัศนจากกระบวนการคิด
ของนักเรียน มากกวามุงเนนคำอธิบายกฎเกณฑทางภาษาของผูสอน

รหัสคอรส

คอรสเรียนเปดเทอม 1

BKN23020

สรุปเนื้อหาสังคม ม.ตน
สอบเขาเตรียมฯ
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ตน
สอบเขาเตรียมฯ
คอรสเรียนเปดเทอม 2
ตะลุยโจทยสังคม
สอบเขาเตรียมฯ
ตะลุยโจทยภาษาไทย
สอบเขาเตรียมฯ

BKN23021
รหัสคอรส
BKN23022
BKN23023

ผูสอน

วันเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

อ.วีระชัยและทีมงาน วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. 64

08.00-10.00

7500

อ.เนตรและทีมงาน

วันอาทิตย เริ่ม 6 มิ.ย. 64

10.10-12.10

7500

ผูสอน

วันเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

อ.วีระชัยและทีมงาน วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 08.00-10.00

7500

อ.เนตรและทีมงาน

7500

วันอาทิตย เริ่ม 7 พ.ย. 64 10.10-12.10

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

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

คอรสสังคมศึกษา สำหรับ ม.1 - ม.2

ถายทอดความรูโดย ครูพี่ Milk (อิทธิกร ตานะโก) รัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร

สำหรับการเรียนเพิ่มเกรดในโรงเรียน และเตรียมสอบเขาโรงเรียนชั้นนำในอนาคต
“สังคมศึกษา” เปนวิชาหนึ่งในหัวใจหลักของการเพิ่มเกรดในโรงเรียนและพัฒนาสูสนามสอบเขาโรงเรียนชั้นนำ
ในอนาคต ครูพี่ Milk เบื้องหลังความสำเร็จของนองๆหลายรุนที่ผานมา จะเปลี่ยนความคิดจากวิชาที่ “ยากที่สุด”
ใหเปนเรื่อง “งายที่สุด” สนุกสนานและเปนกันเอง “เขาถึงใกล-เขาใจงายแบบหองเรียนเล็ก (Mini Class)”
คุณครูยินดีตอบคำถามทุกขอสงสัยคลายกังวล ไขกุญแจสูความสำเร็จไปดวยกัน
รูลึก ถึงจุดออนและจุดแข็งของนองๆแตละคน
ฝกวิเคราะห กับโจทยทุกสาระพรอมเทคนิคสุดพิเศษ
เกาะติดความรูอยางแทจริง กับเนื้อหาเชื่อมโยงกับโจทย
“ดวย 2 คอรสสุดพิเศษรวดเร็ว กระชับจบครบทุกเนื้อหาสังคม ม.ตน ที่นองๆตองเรียนรูเนื้อหาอยางลึกซึ้ง
และมีความสุขผานการฝกทำโจทยเชิงลึกดวยเทคนิค สนุก ไดความรู และ Update เหตุการณปจจุบันทันกระแสโลก
ผานทุกชั่วโมงเรียนดวยเอกลักษณเฉพาะตัวของ ครูพี่ Milk”

COURSE FLOWCHART: สังคมศึกษา ม.1-ม.2
เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมสอบโรงเรียนชั้นนำในอนาคต
พิชิตโจทยสังคม ม.ตน (Part A)

พิชิตโจทยสังคม ม.ตน (Part B)

เรียนรูผานโจทยสำคัญเรื่องใกลตัว
ในชีวิตประจำวันที่นอง ๆ ตองรู
ครอบคลุมสาระ “พระพุทธศาสนา
และศาสนาสากล ศีลธรรมจริยธรรม
หนาที่พลเมือง การเมืองการปกครอง
และกฎหมายที่ควรรู เศรษฐศาสตร
การผลิตการบริโภค ทรัพยากรการผลิต
ระบบและสถาบั นทางเศรษฐกิ จ ”
อยางสมบูรณแบบและแมนยำ

เรียนรูผานโจทยสำคัญกับการหมุนโลก
ทุกองศาไปดวยกันจากอดีต ปจจุบัน
และนำพาสู  อ นาคต ด ว ยความรู
ครอบคลุมสาระ “ประวัติศาสตรไทย
และโลก รวมทั้งอารยธรรมโบราณ
ภูมิศาสตรรอบโลกทุกมิติ การใช
เครื่องมือและแผนที่ตางๆ รวมทั้ง
การอนุ ร ั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ความรูเกี่ยวกับ
ASEAN และรอบโลก” อยางรอบดาน

“ กาวหนาดวยความรูและความฝนของนองๆ สูนาทีที่ยิ่งใหญแหงความสำเร็จกับครูพี่ Milk”
รหัสคอรส

คอรสเรียน

ชวงที่เรียน

วันเรียน

เวลาเรียน

คาลงทะเบียน

BKN23024

พิชิตโจทยสังคม ม.ตน Part A

เปดเทอม 1

วันเสาร เริ่ม 5 มิ.ย. 64

17.30-19.30

7,000

BKN23025

พิชิตโจทยสังคม ม.ตน Part B

เปดเทอม 2

วันเสาร เริ่ม 6 พ.ย. 64

17.30-19.30

7,000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท : 02-250-7523

LINE Official Account : @bknmattayom

