
 
 

โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองเปดสาขาใหม เรียนสด ทุกคอรส ตลอดเทอม 

@บีไวส  สาขาขอนแกน 
==================================================================== 

 

 บีไวสฉลองความสาเร็จครบรอบ 8 ป เปดสาขาใหม สาขาที่ 5 BeWise @ ขอนแกน 

 เรียนสด ทุกคอรส ตลอดเทอม ม.1-6 ครบวิชา ทุกคอรส ตลอดเทอม 

** จากปกติราคา 4,200 บาท เหลือเพียง 600 บาทเทานั้น!! รวมคาเอกสารแลว (ไมมี

คาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม) 

 สอนสด โดย 7 สุดยอดติวเตอรคุณภาพระดับประเทศ จากรั้วจุฬาฯ 

 ดวยสุดยอดเทคนิคการสอน จาเร็ว เขาใจงาย ใชไดจริง 

 ในสุดยอดบรรยากาศการเรียนแบบพ่ีสอนนอง ในบรรยากาศหองเรียนที่ทันสมัย 

เทคโนโลยีครบครัน 

 เรียนสด 100% พรอม ทบทวนออนไลนดวยระบบ BeWise Success ออนไลนไดทุกที่ทุก

เวลา 

 การันตีดวยผลงานคุณภาพ ศิษยบีไวส สอบติด ม.รัฐช้ันนา ยกรุน 6 ปซอน 

 สมัครดวน รับจานวนจากัด ปดรับสมัครทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม 

 

==================================================================== 

 

 

 

 

 

 



  สําหรับนอง ม.ตน   ( ม.1 – ม.3 )  

COMBO WISE ม.ตน   หลักสูตรปูพื้นฐานเนื้อหา 5 วิชาหลัก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิ ทยาศาสตร 

และ คณิตศาสตร เนนเนื้อหาเทอม 1 ของแตละสายช้ันเพื่อเพิ่มเกรด  

 

จุดเดน   เนนเคลียรความเขาใจเนื้อหาพื้นฐาน จดจาดวยสุดยอดเทคนิคการจา  

พรอมตะลุยโจทยดวยทริคการทา โจทยแบบเทพๆไมเหมือนใคร สมบูรณแบบในระยะเวลาส้ันๆ 

 

ระดับชั้น รอบ เวลา ชวงการเรียน จํานวนที่รับ คาธรรมเนียม 
ม. 1 อาทิตย์เช้า 08.30 – 12.30 น. 11 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2560 30  ท่ีน่ัง  

600 บาท เทานั้น!! 
ทุกคอรส  ตลอดเทอม 

** จากปกติราคา 4,200 บาท 

รวมคาเอกสารแลว 

( ไมมีคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม) 

ม. 2 อาทิตย์เช้า 08.30 – 12.30 น. 11 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2560 30  ท่ีน่ัง 

ม. 3 

เสาร์เช้า 08.30 – 12.30 น. 10 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2560 30  ท่ีน่ัง 

เสาร์บา่ย 13.30 – 17.30 น. 10 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2560 30  ท่ีน่ัง 

อาทิตย์บา่ย 13.30 – 17.30 น. 11 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2560 30  ท่ีน่ัง 

 

 

 

  สําหรับนองม.ปลาย (ม.4 – ม.5)  

COMBO WISE ม.ปลาย หลักสูตรปูพื้นฐานเนื้อหา 7 วิชาหลักสายวิทย  ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา) และ คณิตศาสตร เนนเนื้อหาเทอม 1 ของแตละสายช้ันเพื่อเพิ่มเกรด  

 

จุดเดน เนนเคลียรความเขาใจเนื้อหาพื้นฐาน จดจาดวยสุดยอดเทคนิคการจา  

           พรอมตะลุยโจทยดวยทริคการทา โจทยแบบเทพๆไมเหมือนใคร สมบูรณแบบในระยะเวลาส้ันๆ 

 

ระดับชั้น รอบ เวลา ชวงการเรียน จํานวนที่รับ คาธรรมเนียม 

ม. 4 

เสาร์เช้า 08.30 – 12.30 น. 10 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2560 50  ท่ีน่ัง 

600 บาท เทานั้น!! 
ทุกคอรส  ตลอดเทอม 

** จากปกติราคา 4,200 บาท 

รวมคาเอกสารแลว 

( ไมมีคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม) 

เสาร์บา่ย 13.30 – 17.30 น. 11 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2560 30  ท่ีน่ัง 

อาทิตย์เช้า 08.30 – 12.30 น. 11 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2560 50  ท่ีน่ัง 

อาทิตย์บา่ย 13.30 – 17.30 น. 11 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2560 50  ท่ีน่ัง 

ม. 5 

เสาร์เช้า 08.30 – 12.30 น. 10 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2560 50  ท่ีน่ัง 

เสาร์บา่ย 13.30 – 17.30 น. 10 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2560 50  ท่ีน่ัง 

อาทิตย์บา่ย  13.30 – 17.30 น. 11 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2560 50  ท่ีน่ัง 

 



  สําหรับเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย  

หลักสูตรปูพื้นฐานทบทวนเนื้อหา  7  วิชาหลักสายวิทย ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร (ฟสิกส 

เคมี ชีววิทยา) และ คณิตศาสตร เนนเนื้อหาพื้นฐานเรื่องสําคัญ ม.4-6 เพื่อตอยอดการเตรียมตัวสอบเขา

มหาวิทยาลัย  

 

จุดเดน เนนเคลียรความเขาใจเนื้อหาพื้นฐานท่ีสําคัญ จดจาดวยสุดยอดเทคนิคการจา  

พรอมตะลุยโจทยดวยทริคการทา โจทยแบบเทพๆไมเหมือนใคร สมบูรณแบบในระยะเวลาส้ันๆ 

 

ระดับชั้น รอบ เวลา ชวงการเรียน จํานวนที่รับ คาธรรมเนียม 

 

ม. 6 

 

เสาร์เช้า 08.30 – 12.30 น. 10 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2560 90  ท่ีน่ัง 600 บาท เทานั้น!!  

ทุกคอร  ตลอดเทอม 
** จากปกติราคา 4,200 บาท 

 รวมคาเอกสารแลว  

( ไมมีคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม) 

เสาร์บา่ย 13.30 – 17.30 น. 10 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2560 90  ท่ีน่ัง 

อาทิตย์เช้า 08.30 – 12.30 น. 11 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2560 90  ท่ีน่ัง 

อาทิตย์บา่ย 13.30 – 17.30 น. 11 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2560 90  ท่ีน่ัง 

 


