
สอนสดดวยเทคนิคการสอน
จําเร็ว เขาใจงาย ใช ไดจริง

สําหรับ นอง ม.5
เตรียมตัวกอนใคร

ฟรีทบทวนเนื้อหา 1 ปเต็ม
โดยระบบ SELF@HOME 

สอบเขามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

ภาคใต @ม.สงขลานครินทร ภาคเหนือ @ม.เชียงใหม ภาคอีสาน @ม.ขอนแกน ภาคตะวันตกและภาคกลาง
@บีไวสชลบุรี

ภาคตะวันตกและภาคกลาง
@โรงแรม G HUAHIN 



อ.ณยฎาษ ทิพยะอัศวภาคิน (พี่ปอ)

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.นลณัฐรัตน วรวรรฒณ (พี่ตุน)

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.นัญฑพัฒน นภพัฒนนันท (พี่ตอม)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.เกียรติพงษ นุมแนบ (พี่เป)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.อนุวัฒน กองกอ (พี่กอลลี่)

วิทยาศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.นพณัฐ  สังสีมา  (ครูพี่บอบ)
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา พระจอมเกลาฯ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) โครงการพิเศษ หลักสูตร MODERN MANAGER

SATURDAY PROGRAM  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.เกศจิรา บุญตระกูล (พี่เกศ)
ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิชาเอกภาษาไทย



ระยะเวลาโครงการ

หมายเหตุ : หยุดเรียนวันสงกรานต 12-17 เมษายน 2562 ในชวงเวลาดังกลาว นักเรียนทุกคนตองกลับบาน ไมสามารถพักอยูในหอพัก
 ที่ทางโครงการจัดไว ไดเนื่องดวยเหตุผลของความปลอดภัยในวันหยุดยาว

ณ บีไวส สาขาชลบุรี สําหรับนอง ภาคตะวันออก/ภาคกลาง
วันจันทรที่ 18 มีนาคม 2562 ถึง วันเสารที่ 4 พฤษภาคม 2562ชลบุรี

ณ โรงแรม G HUAHIN สําหรับนอง ภาคตะวันตก/ภาคกลาง
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ถึง วันอาทิตยที่ 5 พฤษภาคม 2562หัวหิน

ณ ม.เชียงใหม สําหรับนอง ภาคเหนือ
วันเสารที่ 16 มีนาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562เชียงใหม

ณ ม.สงขลานครินทร สําหรับนอง ภาคใต
วันเสารที่ 16 มีนาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562หาดใหญ

ณ ม.ขอนแกน สําหรับนอง ภาคอีสาน
วันอาทิตยที่ 17 มีนาคม 2562 ถึง วันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 2562 ขอนแกน
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คายปนฝน ซัมเมอร



จุดเดนที่ คุณตองเลือก

สอนสด โดย สุดยอดติวเตอรคุณภาพระดับประเทศ

ดวยเทคนิคการจํา "จําเร็ว เขาใจงาย ใช ไดจริง"2

1 ปูพื้นฐาน ทบทวนเนื้อหา ครบ 7 วิชาหลักใหมทั้งหมด
พรอมติวเขม GAT/PAT ONET 9วิชาสามัญ ครบ จบ ในคายเดียว

ศิษยบีไวส สอบติด ม.รัฐ ยกรุน 6 ป ซอน4

6
ฟรี WiseBox 
ของทุกชิ้นคุณภาพระดับพรีเมียม

รับสิทธิ์ทบทวนเนื้อหาออนไลน ครบทุกวิชา ฟรี 1 ปเต็ม
ผานระบบ BeWise Self Success ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของบีไวส5

3
รับรองผลจริง 100% สอบไมติดคืนเงินทั้งหมด
หนึ่งเดียวในประเทศที่การันตีผลลัพธ
ดวยการ เซ็นสัญญาคืนเงินตามกฎหมายจริง

คายปนฝน ซัมเมอร 2019



ศิษยบีไวส สอบติด ม.รัฐ ยกรุน 7 ป ซอน



ภาพนี้ ใชเปนภาพประกอบตัวอยางที่พัก ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
สาธารณูปโภคและเครื่องเรือนที่จำเปนพื้นฐานครบ



28,800 บาท โดยนักเรียนสามารถจายเต็มจํานวน หรือ แบงชําระได ตามรายละเอียดตอไปนี้

หมายเหตุ : ทั้งนี้การชําระเงินทุกครั้งใหนําใบชําระเงินที่โครงการสงใหทางไปรษณีย ชําระผานทางเคานเตอรธนาคารกสิกรไทยสาขาใดก็ได

 เพียงชองทางเดียวเทานั้น บีไวสขอสงวนสิทธิ์การรับเงินผานชองทางอื่นๆ และไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ

 ที่เกิดจากการชําระเงินผานชองทางอื่นๆ

ภาคใต @ม.สงขลานครินทร

16 มี.ค. ถึง 2 พ.ค. 2562

พี่ปุม : 0626285243
พี่แนน : 0849973419

ภาคเหนือ @ม.เชียงใหม

16 มี.ค. ถึง 2 พ.ค. 2562

พี่บิ๊ก : 0956096018
พี่อุม : 0956590266

ภาคอีสาน @ม.ขอนแกน

17 มี.ค. ถึง 3 พ.ค. 2562

พี่มิ้น : 0868630863

ภาคตะวันตกและภาคกลาง
@บีไวสชลบุรี

18 มี.ค. ถึง 4 พ.ค. 2562

พี่มิน : 0956090518

ภาคตะวันตกและภาคกลาง
@โรงแรม G HUAHIN 

19 มี.ค. ถึง 5 พ.ค. 2562

พี่ตัวเอ็ม : 0917376530
พี่จุมจิ๋ม 0994924291

ครั้งที่ 1 จายยืนยันสิทธิ 5,000 บาท ชำระภายใน 5 วัน หลังการสมัคร

ครั้งที่ 2 ชำระสวนที่เหลือ หลังจากแบงชำระครั้งที่ 1  30 วัน



กาวสูแถวหนา ผูเช�่ยวชาญ ดานการเตร�ยมสอบเขามหาว�ทยาลัยโดยเฉพาะ
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