
หากพ�ดถึง ว�ชา คณิตศาสตร� คงเป�นว�ชาที่น�องๆ หลายต�อหลาย
คน เบื่อกันเลยที่ เดียว ใช�ไหมครับ ซึ่งเป�นธรรมดาของเด็กในยุค
ป�จจ�บันนี้ เพ�ยงแค�เห็นโจทย�ยาว และมองตัว เลขที่เยอะแยะเต็มไป
หมด ก็อาจจะป�ดหนังสือหนีเลยก็เป�นไปได� และคงเป�นเร�่องหนักใจ
ไม� น�อยส าหรับผู�ปกครองที่จะต�องเสาะแสวงหาหนังสือ หร�อ ที่
เร�ยนพ�เศษ ที่มีทั้งเทคนิคและ ว�ธีคิดที่ง�ายไม�ซับซ�อน ยุ�งยาก มาให�
น�องๆได�ฝ�กฝน และเร�ยนกันอยู�เป�นประจ า หนังสือเล�มนี้ จะมาพร�อม
เทคนิค ว�ธีคิดที่ง�าย ไม�ยุ�งยาก และไม�ซับซ�อน พร�อมทั้ง หลักการ
สังเกตโจทยแ�ต�ละข�อว�ามีแนวคิดอย�างไร และคิดแบบไหนได�บ�าง คิด
แบบไหนถูกหลักการ แบบไหนผิดหลักการ ประโยคที่ผมมักจะบอก
ลูกศิษย�เสมอ คือ "ว�ธีที่ดีที่สุดของการท าโจทย�คือว�ธีที่เบสิค
ที่สุด

ครูต�น
อ.ณัฐพล พรว�เศษศิร�กุล

คณิตศาสตร�

ประสบการณ�การทำงาน
• ผู�สอนในสถาบันกวดว�ชา MATH HOUSE The Mall บางแค ในระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• ผู�สอนในสถาบัน ติวกะพ�่ต�น พ�ทธมณฑลสาย 2 และดำรงตำแหน�งกรรมการผู�จัดการบร�ษัทบ�าน กุด่ันจำกัด

( ติวกะพ�่ต�น ในป�จจ�บัน )
• ผู�เร�ยบเร�ยงหนังสือ พ�้นฐานคำนวณประถมปลาย
• ผู�เร�ยบเร�ยงหนังสือ ตะลุยโจทย�ป�ญหาประถมปลาย

ปร�ญญาตร� คณะ
ว�ศวกรรมศาสตร� สาขา
ว�ศวกรรมอ�ตสาหการ



คณิตศาสตร�
ปูพ�้นฐาน ในระดับ ป.1 - ป.4 แยกตามสาระความรู�ต�างๆ ที่น�องๆ ควรรู�

3,150.- 29 ชม. 24 ชม.ครูต�น

ชื่อ / เร�่อง ผู�สอน เวลาที่สอน ราคาเวลาเร�ยนเพ��ม
20% - 30%

ป.3 เตร�ยมพร�อมสู�การเป�น GIFTED

ชุดทักษะคำนวณ , แก�ป�ญหสเชิงสมการ ด�วยเทคนิคประถมต�น , ทศนิยม เศษส�วน พ�้นฐาน , โจทย�แก�ป�ญหาแบบรูป , แผนภาพและกราฟ , ข�อสอบเก�า
และ Pre-Test 14 ชุด

3,450.- 29 ชม. 24 ชม.ครูต�นป.1 - 3 ตะลุยโจทย� สสวท. รอบแรก

เป�นการสอนการเข�ยนอธิบาย ในแนวโจทย� สสวท. รอบ2 โดยอิงจากข�อสอบเก�าที่รวบรวมมา

3,250.- 18 ชม. 15 ชม.ครูต�นป.1 - 3 ตะลุยโจทย� สสวท. รอบสอง

วางแผนการเร�ยน

คณิตศาสตร� - ป.1-3
ป.1 - 3 ตะลุยโจทย� 

สสวท. รอบแรก
ป.1 - 3 ตะลุยโจทย� 

สสวท. รอบสอง
ป.3 เตร�ยมพร�อม

สู�การเป�น GIFTED

ปูพ�้นฐาน ในระดับ ป.4 - ป.6 แยกตามสาระความรู�ต�างๆ ที่น�องๆ ควรรู� พร�อมทั้งเทคนิคการแก�ป�ญหา ในรูปแบบต�างๆ รวมถึง ตะลุยโจทย� เพ�่อเตร�นม
สอบเข�า ม.1 จำนวน 10 ชุด

3,450.- 42 ชม. 35 ชม.ครูต�น

ชื่อ / เร�่อง ผู�สอน เวลาที่สอน ราคาเวลาเร�ยนเพ��ม
20% - 30%

ป.6 เตร�ยมสอบเข�า GIFTED ม.1

ทบทวนพ�้นฐาน ป.ปลาย ทั้งหมด , เรขาคณิต รูปทรง ปร�มาตร ทั้งหมด  , การนับและความน�าจะเป�น , ข�อสอบเก�าและแนวข�อสอบ 13 ชุด

3,450.- 32 ชม. 26 ชม.ครูต�นป.4 - 6 ตะลุยโจทย� สสวท. รอบแรก

เป�นการสอนการเข�ยนอธิบาย ในแนวโจทย� สสวท. รอบ2 โดยอิงจากข�อสอบเก�าที่รวบรวมมา

3,250.-20 ชม. 16 ชม.ครูต�นป.4 - 6 ตะลุยโจทย� สสวท. รอบสอง

ตะลุยโจทย� สพฐ. รอบ2 และ ข�อยากที่คัดมาจากสนามสอบอื่นๆ

2,950.-20 ชม.16 ชม.ครูต�นสพฐ. ระดับประถม ( รอบประเทศ )

คัดโจทย�มาจำนวน 15 ชุด ชุดละ 20 ข�อเป�นข�อสอบเก�า คละ ป.4 - ป.6

1,950.-23 ชม.19 ชม.ครูต�นราชภัฎพระนคร ป.ปลาย

วางแผนการเร�ยน

คณิตศาสตร� - ป.4-6
ป.1 - 3 ตะลุยโจทย� 

สสวท. รอบแรก
ป.1 - 3 ตะลุยโจทย� 

สสวท. รอบสอง
ป.1 - 3 ตะลุยโจทย� 

สสวท. รอบสอง
ป.1 - 3 ตะลุยโจทย� 

สสวท. รอบสอง
ป.3 เตร�ยมพร�อม

สู�การเป�น GIFTED


