
คอรสระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เพื่อเตรียมตัวสอบเขา ม.1

 อังกฤษ ป.6 เตรยมสอบเขา ม.1 ครูมอย
 ภาษาไทย ป.4-ป.5-ป.6 และ สอบเขา ม.1 ครูนิกม
 สังคมเตรยมสอบเขา ม.1 อาจารยผูทรงคุณวุฒิ



ภาษาอังกฤษ
กาวพาสูความสำเร็จกับการเรียนภาษาอังกฤษ

“Big things come from small beginnings”
 ในสังคมโลกยุคปจจุบัน การเรียนรูภาษาอังกฤษมีบทบาท และจำเปนอยางยิ่งในชีวิตประจำวัน 
เนื่องจากเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ 
การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลกชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจ 
ตอตนเองและผูอื่นดีขึ้น รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางขวางขึ้น และมีวิสัยทัศนที่ดี 
ในการดำเนินชีวิต
 ทาง BKN Center Mini Class ไดจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 
เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบเขา ม.1 มุงเนนสรางศักยภาพ และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการเรียนรูในดานการสื่อสาร กระบวนการเรียนรูดวยตัวเองอยางตอเนื่อง และการประยุกต 
ใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอยางถูกตองและเหมาะสม สรางความแข็งแกรงทางภาษา 
ทั้งดานไวยากรณ การอานจับใจความ การเพิ่มคลังคำศัพท และการเขียน เพื่อเตรียมความพรอม 
ในการสอบเขา ม.1 โครงการ GIFTED, ENGLISH PROGRAM และเปนเสาหลักสำคัญในการตอยอด 
ความรูสูระดับมัธยมตนและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ
 ดำเนินการสอนโดย ครูมอย (อักษรฯ จุฬาฯ) คอรสนี้สำหรับนักเรียนที่ตองการเตรียมความพรอม 
พัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหมั่นใจในการสอบแขงขันเขาศึกษาตอระดับชั้น ม.1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เชน 
สวนกุหลาบ สตรีวิทยา เทพศิรินทร โยธินบูรณะ บดินทรเดชา สามเสนวิทยาลัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ฯลฯ และยังเหมาะสำหรับนักเรียนที่ตองการเพิ่มเกรดในโรงเรียน และนักเรียนที่ตองการเตรียมตัวเรียน 
หลักสูตรโครงการ ENGLISH PROGRAM
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คอรส
อังกฤษ ป.6
สอบเขา ม.1
LEVEL 1

อังกฤษ ป.6
สอบเขา ม.1
LEVEL 2

 เนื้อหา/หัวขอ
- nouns
- pronouns
- adjectives
- verbs
- adverbs
- prepositions
- conjunctions
- subject-verb agreement

- comparisons
- tenses
- passive voice
- questions (wh-questions,
 yes/no questions,
 tag questions)
- relative clauses

 รูปแบบการเรียน
• เนนการทำความเขาใจหนาที่และการใชชนิดของคำในภาษา
 อังกฤษ (Parts of Speech) เพื่อเปนพื้นฐานนำไปสูการ
 เขาใจองครวมของโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ
• เนนทำโจทยและแบบฝกหัดทั้งแบบเติมคำและฝกเขียน
 ประโยคที่สมบูรณ
มีการทดสอบวัดความรูทายบท และมีใบแสดงผลการเรียน
 เมื่อเรียนจบคอรส เพื่อใหผูปกครองไดติดตามและประเมิน
 ผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด

• ทำความเขาใจไวยากรณขั้นประยุกตที่มีเนื้อหาซับซอน 
 เพื่อเตรียมพรอมสำหรับขอสอบที่มีโจทยในเชิงวิเคราะห
• เนนทำโจทยและแบบฝกหัดทั้งแบบเติมคำและฝกเขียน
 ประโยคที่สมบูรณ
มีการทดสอบวัดความรูทายบท และมีใบแสดงผลการเรียน
 เมื่อเรียนจบคอรส เพื่อใหผูปกครองไดติดตามและประเมิน
 ผลการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสอบเขา ม.1



Reading 2 - ศึกษากลวิธีการอานของบทความที ่มี
 ความยากและซับซอนยิ่งขึ้น เพื่อใหเห็น
 ความสัมพันธของแตละยอหนา และการ
 ลำดับความคิดอยางเปนขั้นตอนในบทความ
- ศึกษาวิธีการเขียนระดับประโยคและ
 ระดับยอหนา เพื่อตอบคำถามและแสดง
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่อานใน
 ระดับเบื้องตนได

ฝกอานบทความที่มีเนื้อหายาวและมีความคิด
ซับซอน ที่ตองอาศัยการวิเคราะหมากยิ่งขึ้น
• ฝกและทำแบบฝกหัดคำศัพทในระดับปานกลาง
 ไปจนถึงระดับยากเพื่อเปนฐานในการเรียน 
 English Program ในระดับ ม.ตน
• ฝกเขียนระดับประโยคและระดับยอหนาเบื้องตน
 เพื่อเปนพื้นฐานสำคัญในการเรียน Writing 
 และใชในการเรียน English Program ในระดับ 
 ม.ตน ตอไป มีใบแสดงและประเมินผลการเรียน
 เปนระยะ เพื่อใหผูปกครองไดติดตามผลการเรียน
 ของนักเรียน

หมายเหตุ : นักเรียนที่ลงคอรส Reading 1 และ Reading 2 จะตองมีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพในการอาน
 อยางจริงจัง เพราะการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษที่เปนภาษาที่ 2 ที่ไมไดใชในชีวิตประจำวันนั้น 
 ตองอาศัยเวลา ความอดทน และความสม่ำเสมอ การเรียนในแตละครั้งจะมีการทดสอบและการบาน
 ที่เปนบทความฝกอาน ใหนักเรียนกลับไปฝกที่บานเพื่อใหการเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
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ครูมอย (อักษรฯ จุฬาฯ)
หลักสูตรภาษาอังกฤษการอาน + การเขียน

คอรส
Reading 1

 เนื้อหา/หัวขอ
- ศึกษาและทำความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ
 รูปแบบ และประเภทของบทความตางๆ
- เรียนรูวิธีการอานจับใจความหลัก และ
 การอานเพื ่อหารายละเอียดของเรื ่อง 
 อานแบบสั้นและแบบยาว
- เรียนรูเทคนิคในการทำความเขาใจกับ
 คำศัพท วลี และเนื้อหาโดยรวมเพื่อลด
 ความไมมั่นใจเมื่อพบคำศัพทที่ไมทราบ
 ความหมายในบทความที่อาน
- ศึกษาลักษณะคำถามที่มักพบในขอสอบ 
 Reading Comprehension เพื ่อทำ
 ความคุนเคย และตอบคำถามไดอยาง
 ตรงประเด็น

 รูปแบบการเรียน
ฝกอานบทความอยางเปนข้ันตอน ตั้งแตบทความ
แบบยอหนาเดียวไปจนถึงบทความที่มียอหนา
หลายยอหนา
• ฝกตอบคำถามตั้งแตคำถามที่ถามรายละเอียด
 จากในบทความไปจนถึงคำถามในเชิงวิเคราะห
 ที่ผูอานตองประมวลผลเอง
• ในการเรียนแตละครั้งจะมีการทดสอบการอาน
 บทความโดยการจับเวลาเพื่อใหนักเรียนฝกและ
 ทำความคุนเคยกับการทำขอสอบการอานที่มี
 เวลาจำกัดโดยมุงหวังใหนักเรียนสามารถตัดสินใจ
 เลือกคำตอบที่ถูกตองไดรวดเร็วยิ่งขึ้น มีใบแสดง
 ผลการเรียนเพื่อใหผูปกครองไดทราบผลสัมฤทธิ์
 ทางการเรียนของนักเรียน
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ภาษาอังกฤษ

แผนผังการเรียนภาษาอังกฤษ ป.6 เตรียมสอบเขา ม.1

คอรส
อังกฤษ ป.6
ตะลุยโจทย
สอบเขา
Gifted

 เนื้อหา/หัวขอ
- โจทยแนวขอสอบเขา ม.1
 ในสวน grammar, 
 reading comprehension,
 cloze passages,
 dialogues, vocabulary
 รวมถึง phrasal verbs 
 และ idioms

 รูปแบบการเรียน
ฝกทำโจทยแนวขอสอบเขา ม.1 หลากหลายรูปแบบ
- เนนวิเคราะหโจทย หาจุดชี้นำไปสูคำตอบ และแนะนำเทคนิค
 ในการเลือกคำตอบที่มีความเปนไปไดมากที่สุด
- ทำขอสอบแบบจำกัดเวลา เพื่อใหนักเรียนคุนเคยกับการ
 ตัดสินใจเลือกคำตอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะทำให
 นักเรียนเกิดความมั่นใจ สามารถตอบขอสอบไดรวดเร็วและ
 แมนยำยิ่งขึ้น

ชวงปดเทอม มี.ค.-พ.ค.58
เก็บรายละเอียดเนื้อหาพื้นฐาน ป.6 เทอม 1 และ ป.6 เทอม 2

ชวงเปดเทอม มิ.ย. 58
อังกฤษ ป.6 สอบเขา ม.1 Level 1 + Reading 1

ชวงปดเทอม ต.ค. 58
อังกฤษ ป.6 สอบเขา ม.1 Level 2

ชวงเปดเทอม พ.ย. 58
อังกฤษ ป.6 สอบเขา Gifted + Reading 2

 ***เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเขา ม.1 ใหประสบผลสำเร็จ 
นักเรียนควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีทั้งดานไวยากรณ, การอานจับใจความ ฯลฯ  ทางโรงเรียนจึงขอ 
แนะนำใหนักเรียนเก็บเนื้อหาพื้นฐาน ป.6 เทอม 1 และ เทอม 2 มากอนในชวงปดเทอม
 หากผูปกครองทานใดจะเลือกลงทะเบียนคอรส อังกฤษ ป.6 สอบเขา ม.1 ของครูมอย 
ตามวัน-เวลาที่สะดวก สามารถทำได เนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษเปนทักษะทางดานภาษา ไมตองพึ่งพา 
อาศัยหลักการคิดคำนวณ โดยในการเรียนคอรสอังกฤษ ป.6 สอบเขา Level 1 และ Level 2 คุณครู 
จะเนนการเรียนการสอนในรูปแบบทำความเขาใจ พรอมฝกทำโจทยแนวสอบเขา ม.1 อยางเขมขน 
และในสวนของคอรส Reading เปนการพัฒนาทักษะการอานจับใจความที่เนนการใชเทคนิคการทำ 
ความเขาใจและฝกทำโจทยขอสอบในรูปแบบที่หลากหลาย



 ตารางคอรสเรียนภาษาอังกฤษครูมอย
 รหัสคอรส คอรส วันเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 
BKN7088 Reading 1

 วันเสาร 
08.00-10.00 4,000

   เริ่ม 6 มิ.ย. – 19 ก.ย.  58

 
BKN7090

 อังกฤษ ป.6  วันเสาร 
10.10-12.10 4,000

  สอบเขา ม.1 Level 1 เริ่ม 6 มิ.ย. – 19 ก.ย.  58

 
BKN7124

 อังกฤษ ป.6  วันอาทิตย 
08.00-10.00 4,000

  สอบเขา ม.1 Level 1 เริ่ม 7 มิ.ย. – 20 ก.ย. 58

 
BKN7126 Reading 1

 วนัอาทิตย 
10.10-12.10 4,000

   เริ่ม 7 มิ.ย. – 20 ก.ย. 58

 
BKN7127

 อังกฤษ ป.6  วันอาทิตย 
13.00-15.00 4,000

  สอบเขา ม.1 Level 1 เริ่ม 7 มิ.ย. – 20 ก.ย. 58

 
BKN7130 Reading 1

 วันอาทิตย 
15.10-17.10 4,000

   เริ่ม 7 มิ.ย. – 20 ก.ย. 58

*หยุดวันเสารที่ 11 และวันอาทิตยที่ 12 ก.ค. 58
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ครูมอย (อักษรฯ จุฬาฯ)



ภาษาไทย
ภาษาไทยพาเพลิน กาวเดินสูความสำเร็จไปกับ

ครูนิกม (อ.นิกมะ  ยิ้มรักญาติ)
  ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ 
และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 
เพื่อสรางความเขาใจ ตลอดจนการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
จึงมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกฝนจนเกิดความชำนาญในการใชภาษาทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู 
อยางมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใชในชีวิตจริง
 นักวิชาการไดกลาวไววา “ภาษาไทย” จำเปนตองฝกทักษะใหมากพอจึงจะใชไดถูกตอง คลองแคลว 
แตในปจจุบันนักเรียนยังขาดการฝกทักษะ ทำใหอานไมคลองเขียนไมคลอง อานชาจับใจความไมได 
อานแลวเสนอความคิดเห็นหรือวิเคราะหวิจารณไมได เรียนไมสนุกการสอนที่เนนการทองจำทำใหนักเรียน 
เกิดความเบื่อหนาย ไมเห็นความหมายและคุณคาของการนำไปใชในแตละโอกาส
 เรียนภาษาไทยกับครูนิกม จะทำใหนักเรียนที่เบื่อการเรียนภาษาไทยเปลี่ยนความคิดใหม วาจริงๆ 
แลวภาษาไทยเปนวิชาที่นาสนใจและสนุกมาก การสอนที่เปนกันเอง ยินดีตอบคำถามเวลานักเรียนสงสัย 
ตลอดทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลา ทำใหการเรียนไมเครียดครูนิกมมีเทคนิคและวิธีการทำใหนักเรียน 
จำงายสอนใหทำความเขาใจไดงายขึ้น เพิ่มเติมความรู มีความหลากหลายในแบบฝกหัดและเนื้อหา 
สอดแทรกมุกตลกและเกมตางๆ ที่จะนำเขาสูบทเรียน ทำใหการเรียนดูไมยาวนาน สนุกสนาน ครูนิกม 
ยังสอนใหนักเรียนรูหลักการวิเคราะหเนื้อเรื่องและบทประพันธตางๆ สามารถนำไปใชในการสอบไดจริง

คอรส

ภาษาไทย
ป.4 เทอม 1

 รายละเอียดหลักสูตร

ทบทวนเนื้อหาจากวรรณคดีลำนำ เรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียว , การผจญภัยของสุดสาคร , 

ระบำสายฟาและทบทวนเนื้อหาจากภาษาพาทีเรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน , ออมไวกำไรชีวิต ,  

ผักสมุนไพรใบหญามีคุณคาทั้งนั้น , ภูมิใจมรดกโลก , ชีวิตที่ถูกเมิน , โอม พินิจพิจารณา , 

แรงพิโรธจากฟาดิน , ไวรัสวายราย

 พัฒนาความรูดานหลักภาษาโดยสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งเรื่อง สำนวนไทย , มาตราสะกด , คำประวิสรรชนียและคำที่ไมประวิสรรชนีย , อักษรควบ ฯ

 สรางทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหและตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้นโดยผานความหลากหลาย

ของโจทย โดยเริ่มตั้งแตระดับปานกลางถึงยากผานบรรยากาศการสอนที่สนุกสนานเปนกันเอง 

และวางพื้นฐานใหนักเรียนไดตอยอดตนเองเปนนักเรียนผูมีความชำนาญดานภาษาไทยได

ในโอกาสตอไป

หลักสูตรวิชาภาษาไทย
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คอรส

ภาษาไทย
ป.4 เทอม 2

ภาษาไทย
ป.5 เทอม 1

ภาษาไทย
ป.5 เทอม 2
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 เนื้อหา/หัวขอ

ทบทวนเนื้อหาจากวรรณคดีลำนำ เรื่อง เรื่องเลาจากพัทลุง , ดวงจันทรของลำเจียก , 
หองสมุดปา , เที่ยวเมืองพระรวงและทบทวนเนื้อหาจากภาษาพาที เรื่อง สนุกกับการเลน , 
หนูเอยจะบอกให , คนดีศรีโรงเรียน , มลพิษในชีวิตประจำวัน , อยางนี้ดีควรทำ , 
กระดาษนี้มีที่มา , รักที่คุมภัย , ธรรมชาตินี้มีคุณ
 พัฒนาความรูดานหลักภาษาโดยสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวง
ศึกษาธิการ ทั้งเรื่อง อักษรนำ , อักษรควบ , ตัวการันต , คำพอง , คำเปนคำตาย ,
การผันอักษร , ชนิดของคำ ประโยค รูปแบบจดหมาย คำที่มาจากภาษาตางประเทศ
 สรางทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหและตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้นโดยผานความหลากหลาย
ของโจทย โดยเริ่มตั้งแตระดับปานกลางถึงยากผานบรรยากาศการสอนที่สนุกสนานเปนกันเอง 
และวางพื้นฐานใหนักเรียนไดตอยอดตนเองเปนนักเรียนผูมีความชำนาญดานภาษาไทยได
ในโอกาสตอไป

ทบทวนเนื้อหาจากวรรณคดีลำนำ เรื่อง กำเนิดผิดพนคนทั้งหลาย , กระเชาของนางสีดา , 
วิชาเหมือนสินคา , พอคาจากเมาะตะมะ ทบทวนเนื้อหาจากภาษาพาที เรื่อง สายน้ำสายชีวิต , 
ครอบครัวพอเพียง , คนละไมคนละมือ , ภัยเงียบ , ประชาธิปไตยใบกลาง , รวมแรงรวมใจ , 
จากคลองสูหองแอร, ดั่งหยาดทิพยชโลมใจ
 พัฒนาทักษะทางหลักภาษาใหเปนจุดแข็งของนักเรียนโดยสอดคลองกับกับหลักสูตร
แกนกลางและเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาเปนนักเรียนผูมีความสามารถ
อยางแทจริง ตัวอยางเนื้อหา เชน คำ , พยางค , กลุมคำ , คำเจ็ดชนิดแบบละเอียด ฯ
 ฝกฝนทักษะทางภาษาใหนักเรียนอยางเขมขนโดยเนนดานการคิดวิเคราะหผานโจทย
ที่ซับซอนขึ้น ผานบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเปนกันเองเพื่อพัฒนานักเรียนได
แสดงออกถึงความเปนผูความสามารถดานภาษาไทยไดอยางดีเยี่ยม

ทบทวนเนื้อหาจากวรรณคดีลำนำ เรื่อง ตนเปนที่พึ่งแหงตน , คบคนพาล พาลพาไปหาผิด , 
เหตุการณในบานสวน , ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี ทบทวนเนื้อหาจากภาษาพาที เรื่อง 
กาวใหไกลไปใหถึง, ชีวิตมีคา, ปลอดภัยไวกอน, หนาตางที่เปดกวาง,ภาษาจรรโลงใจ, 
รูไวไดประโยชน, แรงกระทบ, วิถีชีวิตไทย
 พัฒนาทักษะทางหลักภาษาใหเปนจุดแข็งของนักเรียนโดยสอดคลองกับกับหลักสูตร
แกนกลางและเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาเปนนักเรียนผูมีความสามารถ
อยางแทจริง ตัวอยางเนื้อหา เชน การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น , ประโยคลักษณะตางๆ , 
คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย ฯ
 ฝกฝนทักษะทางภาษาใหนักเรียนอยางเขมขนโดยเนนดานการคิดวิเคราะหผานโจทย
ที่ซับซอนขึ้น ผานบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเปนกันเองเพื่อพัฒนานักเรียนได
แสดงออกถึงความเปนผูความสามารถดานภาษาไทยไดอยางดีเยี่ยม

ครูนิกม (อ.นิกมะ ยิ้มรักญาติ)



คอรส

ภาษาไทย
ป.6 Level 1

ภาษาไทย
ป.6 Level 2

ภาษาไทย
ฝกโจทย

ป.6 Level 3
(เตรียมพรอม
ลงสนาม)

ภาษาไทย
ฝกโจทย

ป.6 สอบเขา
Gifted

(ตะลุยโจทย
ขั้นเทพ)
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 เนื้อหา/หัวขอ

ทบทวนเนื้อหาจากเรื่องวรรณคดีลำนำ เรื่อง ชมรมคนรักวรรณคดี, นักสืบทองอินทร, 
การเดินทางของพลายนอย ทบทวนเนื้อหาจากภาษาพาที เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต, 
ความขาวและชาวนา, อานปายไดสาระ, กทลีตานี, ละครยอนคิด, กลอนกานทจากบานไทย, 
กวาแผนดินจะกลบหนา, ไมงามในสวนแกว
 พัฒนาทักษะทางหลักภาษาใหเปนจุดแข็งของนักเรียนโดยสอดคลองกับกับหลักสูตร
แกนกลางและเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อใหนักเรียนพัฒนาคะแนนในวิชาภาษาไทย
ใหสูงขึ้น และวางหลักการทางหลักภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเพื่อแขงขันสูง 
ตลอดจนเตรียมพรอมในการขอสอบโอเน็ต ป. 6 ตอไป

ทบทวนเนื้อหาจากเรื่องวรรณคดีลำนำ เรื่องอยาชิงสุกกอนหามไมงามดี, ศึกสายเลือด, 
สมุดมิตรภาพ ทบทวนเนื้อหาจากภาษาพาที เรื่อง ครื้นเครงเพลงพื้นบาน, ชอนกลาง
สรางสุขภาพ, สวยรายสายลับ, สี่ศิษยพระดาบสหนึ่งในประชาคม, เสียแลวไมกลับคืน, 
นิทานแสนสนุก, พางพื้นพสุธา
 พัฒนาทักษะทางหลักภาษาใหเปนจุดแข็งของนักเรียนโดยสอดคลองกับกับหลักสูตร
แกนกลางและเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อใหนักเรียนพัฒนาคะแนนในวิชาภาษาไทย
ใหสูงขึ้นและวางหลักการทางหลักภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวเพื่อสอบแขงขัน 
ตลอดจนเตรียมพรอมในการขอสอบโอเน็ต ป. 6 ตอไป

ทบทวนเนื้อหาทางหลักและการใชภาษาไทย เพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับสอบแขงขันใน
โรงเรียนแขงขันระดับสูง (สาธิตปทุมวัน, สตรีวิทย, สามเสน, บดินทรเดชา, สวนกุหลาบ ฯลฯ)
โดยเนนเนื้อหา และโจทยสำหรับสอบแขงขันเปนสำคัญ ตลอดจนเก็งขอสอบแขงขัน
ใหนักเรียนไดฝกฝน เพื่อสรางความมั่นใจใหนักเรียนเตรียมพรอมสำหรับการลงสนามแขงขัน 
พรอมดวยบรรยากาศสนุกสนานเปนมิตรของผูสอนที่มีประสบการณฝกนักเรียนเพื่อสอบ
แขงขันมาเปนเวลากวาสิบป

เนนการฝกโจทยแนวแขงขันเปนสำคัญ พรอมทั้งทบทวน Concept ของหลักและการใช
ภาษาไทย ตลอดจนวรรณคดีลำนำเฉพาะเรื่องที่สำคัญเพื่อใหนักเรียน ไดเห็นภาพรวม
อยางงายๆ และเติมเต็มโจทยที่ยากเปนลำดับตามแนวการสอบแขงขันของโรงเรียนแขงขันสูง 
(สาธิตปทุมวัน, สตรีวิทย, สามเสน, บดินทรเดชา, สวนกุหลาบ ฯลฯ) วัดผลเปนรายบุคคล
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อกาวสูเสนชัยในการสอบแขงขันอยางแทจริง 

ภาษาไทย

 ***เนื้อหาคอรสภาษาไทย ครูนิกม ไมตอเนื่องกัน สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ 
เพราะคุณครูนิกมจะเนนหลักการทำความเขาใจ ฝกพัฒนาการอาน คิด วิเคราะห ทั้งดานหลักภาษา 
และวรรณคดี***



ตารางคอรสเรียนภาษาไทยครูนิกม ชวงปดเทอม มี.ค.-พ.ค. 58
 รหัสคอรส คอรส วันเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN6928 ภาษาไทย ป.5 เทอม 1 จันทร-ศุกร 9-27 มี.ค. 58  08.00-10.00 4,000

 BKN6919 ภาษาไทย ป.4 เทอม 1 จันทร-ศุกร 9-27 มี.ค. 58 10.10-12.10 4,000

 BKN2954 ภาษาไทย ป.6 Level 1 จันทร-ศุกร 9-27 มี.ค. 58 13.00-15.00 4,000

 BKN6955 ภาษาไทย ป.6 Level 2 จันทร-ศุกร 9-27 มี.ค. 58 15.10-17.10 4,000

 BKN6977 ภาษาไทย ป.5 เทอม 1 จันทร-ศุกร 30 มี.ค.-22 เม.ย. 58 08.00-10.00 4,000

 BKN7007 ภาษาไทย ป.6 Level 1 จันทร-ศุกร 30 มี.ค.-22 เม.ย. 58 10.10-12.10 4,000

 BKN7008 ภาษาไทย ป.6 Level 2 จันทร-ศุกร 30 มี.ค.-22 เม.ย. 58 13.00-15.00 4,000

 BKN6972 ภาษาไทย ป.4 เทอม 2 จันทร-ศุกร 30 มี.ค.-22 เม.ย. 58 15.10-17.10 4,000

 BKN7027 ภาษาไทย ป.5 เทอม 2 จันทร-ศุกร 23 เม.ย.-13 พ.ค. 58 08.00-10.00 4,000

 BKN7058 ภาษาไทย ป.6 Level 1 จันทร-ศุกร 23 เม.ย.-13 พ.ค. 58 10.10-12.10 4,000
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ตารางคอรสเรียนภาษาไทยครูนิกม ชวงเปดเทอม มิ.ย. 58
 รหัสคอรส คอรส วันเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน

 BKN7065 ภาษาไทย ป.4 เทอม 1 วันเสาร เริ่ม 6 มิ.ย.-19 ก.ย. 58 10.10-12.10 4,000

 BKN7092 ภาษาไทย ป.6 Level 1 วันเสาร เริ่ม 6 มิ.ย.-19 ก.ย. 58 13.00-15.00 4,000

 BKN7080 ภาษาไทย ป.5 เทอม 1 วันเสาร เริ่ม 6 มิ.ย.-19 ก.ย. 58 15.10-17.10 4,000

 BKN7100 ภาษาไทย ป.4 เทอม 1 วันอาทิตย เริ่ม 7 มิ.ย.-20 ก.ย. 58 10.10-12.10 4,000

 BKN7128 ภาษาไทย ป.6 Level 1 วันอาทิตย เริ่ม 7 มิ.ย.-20 ก.ย. 58 13.00-15.00 4,000

 BKN7115 ภาษาไทย ป.5 เทอม 1 วันอาทิตย เริ่ม 7 มิ.ย.-20 ก.ย. 58 15.10-17.10 4,000  

ครูนิกม (อ.นิกมะ ยิ้มรักญาติ)

*หยุดสงกรานต 13-15 เม.ย. 58

*หยุด 11-12 ก.ค. 58



สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ป.6 สอบเขา ม.1

โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวันและโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง
เปดโลกกวางแหงการเรียนรูอยางเขมขน ฝกฝนพัฒนาศักยภาพ 

มุงสูสนามสอบเขา ม.1
สอนสดโดย อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

 วิชาสังคมเปนวิชาที่สอนใหผูเรียนมีความคิด ความอาน สามารถมองสิ่งรอบตัวดวยความเขาใจ 
ยิ่งขึ้น กลาคิด วิเคราะห วิพากษวิจารณในเชิงสรางสรรค และเปนคนที่มีความรูรอบตัว ยืนหยัดอยูใน 
สังคมมนุษยไดอยางมีความสุขเพราะวิชาสังคมคือศาสตรแหงการเรียนรู และสรางมุมมองของ 
อดีต-ปจจุบัน-อนาคต ในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร พระพุทธศาสนา การเมือง 
และการปกครอง
 สั่งสมความรู ติวเขมครบรส ทุกสาระการเรียนรู โดยคุณครูวิชาสังคมตัวจริงเสียงจริง เพ่ือพิชิต 
สนามสอบเขา ม.1 โรงเรียนสาธิตฯปทุมวัน และโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง ทาง BKN Center 
ไดเรียนเชิญคุณครูผู ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนมัธยมที ่มีชื ่อเสียงชั ้นแนวหนาของประเทศไทย 
มาถายทอดเนื้อหาความรู และเทคนิคการฝกฝน สรางความชำนาญในการทำขอสอบ ไมวาจะเปน 
สนามสอบไหนๆ ก็ไมหวั่น ถาเรามีความรูและความพรอมอยางเต็มกำลัง

กลุมเนื้อหาสาระสังคมศึกษาเพื่อเตรียมสอบเขา ม.1
(โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน และโรงเรียนในเครือ สพฐ.)

 สาระพระพุทธศาสนา ความสำคัญของพระพุทธศาสนา, พุทธประวัติ, พุทธสาวก, พุทธชาดก, 
  หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, หนาที่และมารยาทชาวพุทธ, 
  ศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา, ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

 สาระประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร, ความเปนมาของชนชาติไทย, ประวัติศาสตรไทย 
  สมัยอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร, ประวัติศาสตรอาเซียน

 สาระหนาที่พลเมือง การเมืองและการปกครองของไทย, การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  ในประเทศไทย, รัฐธรรมนูญไทย, กฏหมายนารู, วัฒนธรรมไทยและการเปลี่ยนแปลง

 สาระเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน, ระบบเศรษฐกิจ, อุปสงค-อุปทาน, สถาบันการเงิน, 
  ภาษี, เศรษฐกิจพอเพียง

 สาระภูมิศาสตร เครื่องมือทางภูมิศาสตร, ภูมิศาสตรประเทศไทย, ภูมิศาสตรอาเซียน, 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม, 
  ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและอพยพของประชากร
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คอรสสังคมศึกษาสำหรับนักเรียนที่เตรียมความพรอมสอบเขา ม.1
สอนสดทุกรอบโดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิ จากโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับประเทศ

 คอรส หลักสูตรการเรียน
 คอรสสรุปสังคม ป.6 ทบทวน สรุป จับเรื่องเดนประเด็นสำคัญ  
 (เรียนชวงเปดเทอมตน เดือน มิ.ย.-ก.ย.) ครอบคลุมทุกเรื่องที่สำคัญ

 คอรสตะลุยโจทยสังคม ป.6 Intensive ตะลุยโจทยเขมขน ครบรส ทุกเรื่อง ประมวลโจทย 
 (เรียนชวงเปดเทอมปลาย เดือน ต.ค.-ก.พ.) ที่เด็ดๆ และเจงๆ ในหลายรอบปที่ผานมา 
  พรอมการเก็ง คาดเดาแนวขอสอบที่คาดวา 
  จะออกสอบในปลาสุด
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 รหัสคอรส คอรส วันเรียน เวลาเรียน คาลงทะเบียน
 BKN7131 สรุปเนื้อหาสังคม ป.6 วันเสาร เริ่ม 6 มิ.ย. 58 17.10-19.10 น. 4,000

 BKN7132 ตะลุยสังคม Intensive วันเสาร เริ่ม 31 ต.ค. 58 17.10-19.10 น. 4,000

หมายเหตุ *นอกเวลาราชการ / หากอาจารยติดราชการในวันสอน จะขอทำการงดเรียนและนัดเรียนชดเชย

บริการพิเศษสำหรับผูที่สนใจเตรียมความพรอมสอบเขา ม.1 
ในการใหคำปรึกษาและวางแผนการเรียนโดยผูชำนาญการโดยตรง : 088-919-6654 รใหคำปรกษาและวางแผนการเรยนโดยผูชำนาญการโดยตรง : 088-919-6

สอนสดโดย อาจารยผูทรงคุณวุฒิ



เตรียมพบกับการจัดกลุมติวพิเศษ
สำหรับการสอบกลางภาคและปลายภาค
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 088-919-6654

Call Center : 02-251-7241 แฟกซ : 02-255-3844 

สรางพื้นฐานความรู พัฒนาสูความเขาใจ สรางความสำเร็จในอนาคต
สอบถามและสมัครเรียนไดที่ เคานเตอรประชาสัมพันธ โรงเรียนบานคำนวณ ชั้น 3 อาคารสยามกิตติ์

สถานีรถไฟฟาสยาม

088-919-6654 บริการใหคำปรึกษาและวางแผนการจัดคอรสเรียนทั้งคอรสพื้นฐานและคอรสแขงขัน

www.baancomnuan.com | www.bkn-center.com
www.facebook.com/baancomnuan


