โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ)
การศึกษา :
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2548)
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555)


ประสบการณในการสอน

วิชาเคมีมากกวา

20 ป

เคมี ม.ต
น
–
ม.ปลาย
อ.พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ)
ถายทอดความรูโ ดย

ติวเตอรเคมีเพชรแทแหงวงการเคมีตัวจริง
รุนพี่อดีตเด็กเหรียญนักเรียนโอลิมปก
ที่จะมาทำใหวิชาเคมีเปนเรื่องที่เขาใจไดงายขึ้น


ถาคุณชอบเรียนเคมีแบบสอนสด มีผูรูและเชี่ยวชาญโดยตรง สามารถถามได ตอบได เคลียรขอสงสัยได

ถาคุณชอบคุณภาพของติวเตอรที่มีความรับผิดชอบ มีความรูและความสามารถในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ และนำไปใชไดจริง

ถาคุณชอบการกวดเขมความรู เพื่อสรางสมบมเพาะหลักการ แนวคิด เพื่อการ “คิด+วิเคราะห+แยกแยะ” อยางเปนระบบ

ตองมาเรียนที่ โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต
“เรามีดีที่สอนสด สอนดี พี่ๆ ติวเตอรฝมือเยี่ยม”

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 LINE Official Account : @bknmattayom

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

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

กด

ผูสรางคุณภาพงานวิชาการ ที่สงเสริมความรู
ความเขาใจ และความสำเร็จใหกับนักเรียน
หลายตอหลายรุน ดวยความรู ความสามารถ
และประสบการณที่ฝงลึกอยูใน DNA อยางแทจริง

หลักสูตรวิทยพื้นฐาน ม.ตน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนทั้งภาคปกติ, โครงการ EP ที่ตองการวางรากฐาน
ความรูเคมี แบบเจาะลึก เนื้อหาความรูเขมขนเต็มอัตรา พรอมไดสาระตามหลักสูตรแกนกลางครบถวน
เพื่อการเรียนเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และตอยอดความรูมุงสูการแขงขันในอนาคต

BKN SCI 3
เคมีพื้นฐาน
BKN Sci 4
โลกและดวงดาว

สารรอบตัว, สมบัติของสาร, การจำแนกสาร, สารละลายและความเขมขน, การแยกสาร,ตารางธาตุ,
ธาตุและสารประกอบ, อะตอมและอนุภาคมูลฐาน, ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานและการดุลสมการ,
สารละลายกรด-เบส
โครงสรางของโลก, การเปลี่ยนแปลงทางธรณี, ดิน หิน แร, เชื้อเพลิงธรรมชาติ, ปโตรเลียม,
พลังงานทดแทน, การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ,มลภาวะทางอากาศและแหลงน้ำ,
ปรากฏการณทางดาราศาสตร, เทคโนโลยีอวกาศและการใชประโยชน

หลักสูตรเคมีเชิงลึก ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
สรางฐานความรูแบบเชิงลึก เพื่อนำไปตอยอดการเรียนเคมีในสายการเรียนวิทยาศาสตรในชวงชั้น
ม.ตน ถึง ม.ปลาย ใหเขาใจยิ่งขึ้นและเปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนหองเรียนพิเศษโครงการ Gifted /
หองวิทยาศาสตรและเตรียมความพรอมสำหรับการสอบเขา ม.4 รร.มัธยมที่มีชื่อเสียงในโครงการพิเศษ
วิทย-คณิต, กลุม รร.ในเครือจุฬาภรณฯ, รร.กำเนิดวิทย, รร.มหิดลวิทยานุสรณ, รร.เตรียมอุดมศึกษา ฯลฯ

ตารางเรียนเคมี อ.พี่ตุย ปการศึกษา 2564
ชวงที่เรียน / วันเรียน

08.00-10.00

10.10-12.10

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

Adv.CHEM 1
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

Adv.CHEM 2
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

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

Adv.CHEM 3
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

SCI 4 โลกและดวงดาว
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

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

Adv.CHEM 1
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

Adv.CHEM 2
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

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

Adv.CHEM 3 อ.ตุย
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

วันอังคาร เริ่ม 8 มิ.ย. 64
เวลา 17.00-19.00 น.

จัดกลุมเคมี ม.4 เทอม 1 (ตอ.)
คาลงทะเบียน 8,500 บาท

13.00-15.00

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท
SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท
CHEM Mwits-KVIS
คาลงทะเบียน
7,500 บาท
SCI 4 โลกและดวงดาว
อ.ตุย คาลงทะเบียน
7,000 บาท

วันพุธ เริ่ม 9 มิ.ย. 64
เวลา 17.00-19.00 น.

ปดเทอม
เริ่มวันที่ 4-22 ต.ค. 64
(จันทร-ศุกร)

Adv.CHEM 1
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

ตะลุยโคงเคมี
CHEM Mwits
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

15.10-17.10

จัดกลุมเคมี ม.5 เทอม 1 (ตอ.)
คาลงทะเบียน 8,500 บาท

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

SCI 4 โลกและดวงดาว
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

Adv.CHEM 1
ทฤษฎีบทเขม

การเขียนสูตรเคมีของธาตุและสารประกอบ, การเขียนปฏิกิริยาเคมี,โครงสรางอะตอม,
การจัดเรียงอิเล็กตรอน, เลขออกซิเดชัน, ธาตุกัมมันตรังสี

เปดเทอม 2
วันเสาร
เริ่ม 6 พ.ย. 64

ตะลุย CHEM TU
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

Adv.CHEM 2
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

Adv.CHEM 2
ทฤษฎีบทเขม

โครงสรางของสารและพันธะเคมี, เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล,พอลิเมอรและปโตรเคมี,
ปฏิกิริยารีดอกซ, ไฟฟาเคมี

เปดเทอม 2
วันอาทิตย
เริ่ม 7 พ.ย. 64

Adv.CHEM 1
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

SCI 4 โลกและดวงดาว
อ.ตุย คาลงทะเบียน
7,000 บาท

Adv.CHEM 3
คำนวณเขม

โมลและปริมาณสารสัมพันธ, แกส-ของเหลว-ของแข็ง, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี,กรด-เบส,
การคำนวณคา pH

หลักสูตรวิทยพื้นฐาน ม.ตน
1. เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี นักเรียนควรผานคอรส BKN SCI 3 และ BKN SCI 4
2. คอรส Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม และ Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม สามารถเรียนพรอมกันได
3. คอรส Adv.Chem 3 คำนวณเขม เปนเรื่องที่ตองอาศัยฐานการเรียนรูเคมีภาคทฤษฎีมากอน เพื่อประสิทธิภาพในการ
เรียนรูที่ดี นักเรียน ควรผานคอรส Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม และ Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม มากอน
4. หลักสูตรนี้เปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted และนักเรียนสามารถนำไปใชในสนามสอบแขงขัน
รายการตางๆ ที่สำคัญในระดับ ม.ตน อาทิ IJSO, IMSO ฯลฯ ทั้งยังเปนพื้นฐานที่ดีในการเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ฯลฯ

วันอังคาร เริ่ม 9 พ.ย. 64
เวลา 17.00-19.00 น.

จัดกลุมเคมี ม.4 เทอม 2 (ตอ.)
คาลงทะเบียน 8,500 บาท

วันพุธ เริ่ม 10 พ.ย. 64
เวลา 17.00-19.00 น.

จัดกลุมเคมี ม.5 เทอม 2 (ตอ.)
คาลงทะเบียน 8,500 บาท

หลักสูตรวิทยพื้นฐาน ม.ตน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนทั้งภาคปกติ, โครงการ EP ที่ตองการวางรากฐาน
ความรูเคมี แบบเจาะลึก เนื้อหาความรูเขมขนเต็มอัตรา พรอมไดสาระตามหลักสูตรแกนกลางครบถวน
เพื่อการเรียนเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และตอยอดความรูมุงสูการแขงขันในอนาคต

BKN SCI 3
เคมีพื้นฐาน
BKN Sci 4
โลกและดวงดาว

สารรอบตัว, สมบัติของสาร, การจำแนกสาร, สารละลายและความเขมขน, การแยกสาร,ตารางธาตุ,
ธาตุและสารประกอบ, อะตอมและอนุภาคมูลฐาน, ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานและการดุลสมการ,
สารละลายกรด-เบส
โครงสรางของโลก, การเปลี่ยนแปลงทางธรณี, ดิน หิน แร, เชื้อเพลิงธรรมชาติ, ปโตรเลียม,
พลังงานทดแทน, การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ,มลภาวะทางอากาศและแหลงน้ำ,
ปรากฏการณทางดาราศาสตร, เทคโนโลยีอวกาศและการใชประโยชน

หลักสูตรเคมีเชิงลึก ฝกโจทยเชื่อมโยง Advanced
สรางฐานความรูแบบเชิงลึก เพื่อนำไปตอยอดการเรียนเคมีในสายการเรียนวิทยาศาสตรในชวงชั้น
ม.ตน ถึง ม.ปลาย ใหเขาใจยิ่งขึ้นและเปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนหองเรียนพิเศษโครงการ Gifted /
หองวิทยาศาสตรและเตรียมความพรอมสำหรับการสอบเขา ม.4 รร.มัธยมที่มีชื่อเสียงในโครงการพิเศษ
วิทย-คณิต, กลุม รร.ในเครือจุฬาภรณฯ, รร.กำเนิดวิทย, รร.มหิดลวิทยานุสรณ, รร.เตรียมอุดมศึกษา ฯลฯ

ตารางเรียนเคมี อ.พี่ตุย ปการศึกษา 2564
ชวงที่เรียน / วันเรียน

08.00-10.00

10.10-12.10

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

Adv.CHEM 1
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

Adv.CHEM 2
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

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

Adv.CHEM 3
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

SCI 4 โลกและดวงดาว
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

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

Adv.CHEM 1
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

Adv.CHEM 2
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

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

Adv.CHEM 3
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

วันอังคาร เริ่ม 8 มิ.ย. 64
เวลา 17.00-19.00 น.

จัดกลุมเคมี ม.4 เทอม 1 (ตอ.)
คาลงทะเบียน 8,500 บาท

13.00-15.00

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท
SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท
CHEM Mwits-KVIS
คาลงทะเบียน
7,500 บาท
SCI 4 โลกและดวงดาว
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

วันพุธ เริ่ม 9 มิ.ย. 64
เวลา 17.00-19.00 น.

ปดเทอม
เริ่มวันที่ 4-22 ต.ค. 64
(จันทร-ศุกร)

Adv.CHEM 1
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

ตะลุยโคงเคมี
CHEM Mwits
คาลงทะเบียน 7,500 บาท

15.10-17.10

จัดกลุมเคมี ม.5 เทอม 1 (ตอ.)
คาลงทะเบียน 8,500 บาท

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

SCI 4 โลกและดวงดาว
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

Adv.CHEM 1
ทฤษฎีบทเขม

การเขียนสูตรเคมีของธาตุและสารประกอบ, การเขียนปฏิกิริยาเคมี,โครงสรางอะตอม,
การจัดเรียงอิเล็กตรอน, เลขออกซิเดชัน, ธาตุกัมมันตรังสี

เปดเทอม 2
วันเสาร
เริ่ม 6 พ.ย. 64

ตะลุย CHEM TU
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

Adv.CHEM 2
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

Adv.CHEM 2
ทฤษฎีบทเขม

โครงสรางของสารและพันธะเคมี, เคมีอินทรีย, สารชีวโมเลกุล,พอลิเมอรและปโตรเคมี,
ปฏิกิริยารีดอกซ, ไฟฟาเคมี

เปดเทอม 2
วันอาทิตย
เริ่ม 7 พ.ย. 64

Adv.CHEM 1
คาลงทะเบียน
7,500 บาท

SCI 3 เคมีพื้นฐาน
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

SCI 4 โลกและดวงดาว
คาลงทะเบียน
7,000 บาท

Adv.CHEM 3
คำนวณเขม

โมลและปริมาณสารสัมพันธ, แกส-ของเหลว-ของแข็ง, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี,กรด-เบส,
การคำนวณคา pH

หลักสูตรวิทยพื้นฐาน ม.ตน
1. เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรูที่ดี นักเรียนควรผานคอรส BKN SCI 3 และ BKN SCI 4
2. คอรส Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม และ Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม สามารถเรียนพรอมกันได
3. คอรส Adv.Chem 3 คำนวณเขม เปนเรื่องที่ตองอาศัยฐานการเรียนรูเคมีภาคทฤษฎีมากอน เพื่อประสิทธิภาพในการ
เรียนรูที่ดี นักเรียน ควรผานคอรส Adv.Chem 1 ทฤษฎีบทเขม และ Adv.Chem 2 ทฤษฎีบทเขม มากอน
4. หลักสูตรนี้เปนพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนโครงการ Gifted และนักเรียนสามารถนำไปใชในสนามสอบแขงขัน
รายการตางๆ ที่สำคัญในระดับ ม.ตน อาทิ IJSO, IMSO ฯลฯ ทั้งยังเปนพื้นฐานที่ดีในการเตรียมความพรอมสอบเขา ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ฯลฯ

วันอังคาร เริ่ม 9 พ.ย. 64
เวลา 17.00-19.00 น.

จัดกลุมเคมี ม.4 เทอม 2 (ตอ.)
คาลงทะเบียน 8,500 บาท

วันพุธ เริ่ม 10 พ.ย. 64
เวลา 17.00-19.00 น.

จัดกลุมเคมี ม.5 เทอม 2 (ตอ.)
คาลงทะเบียน 8,500 บาท

โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต

พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ)
การศึกษา :
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2548)
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555)


ประสบการณในการสอน

วิชาเคมีมากกวา

20 ป

เคมี ม.ต
น
–
ม.ปลาย
อ.พี่ตุย (อ.ปภณ ถนอมเกียรติ)
ถายทอดความรูโ ดย

ติวเตอรเคมีเพชรแทแหงวงการเคมีตัวจริง
รุนพี่อดีตเด็กเหรียญนักเรียนโอลิมปก
ที่จะมาทำใหวิชาเคมีเปนเรื่องที่เขาใจไดงายขึ้น


ถาคุณชอบเรียนเคมีแบบสอนสด มีผูรูและเชี่ยวชาญโดยตรง สามารถถามได ตอบได เคลียรขอสงสัยได

ถาคุณชอบคุณภาพของติวเตอรที่มีความรับผิดชอบ มีความรูและความสามารถในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ และนำไปใชไดจริง

ถาคุณชอบการกวดเขมความรู เพื่อสรางสมบมเพาะหลักการ แนวคิด เพื่อการ “คิด+วิเคราะห+แยกแยะ” อยางเปนระบบ

ตองมาเรียนที่ โรงเรียนบานคำนวณวิทย-คณิต
“เรามีดีที่สอนสด สอนดี พี่ๆ ติวเตอรฝมือเยี่ยม”

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 LINE Official Account : @bknmattayom

เปดแอพ LINE แลวไปที่ “เพิ่มเพื่อน”

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

กด

ผูสรางคุณภาพงานวิชาการ ที่สงเสริมความรู
ความเขาใจ และความสำเร็จใหกับนักเรียน
หลายตอหลายรุน ดวยความรู ความสามารถ
และประสบการณที่ฝงลึกอยูใน DNA อยางแทจริง

