
 
 

โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบรอบ 8 ป บีไวส นครราชสมีา พรอมโฉมใหม 

 เรียนสด ทุกคอรส ตลอดเทอม 

@บีไวส  สาขานครราชสีมา 
==================================================================== 

 

 บีไวสฉลองความสาเร็จครบรอบ 8 ป    @BEWISE นครราชสีมา พรอมโฉมใหม  

 เรียนสด ทุกคอรส ตลอดเทอม ม.1-6 ครบวิชา ทุกคอรส ตลอดเทอม 

** จากปกติราคา 4,200 บาท เหลือเพียง 800 บาทเทานั้น!! รวมคาเอกสารแลว 

 (ไมมีคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม) 

 สอนสด โดย 7 สุดยอดติวเตอรคุณภาพระดับประเทศ จากรั้วจุฬาฯ 

 ดวยสุดยอดเทคนิคการสอน จาเร็ว เขาใจงาย ใชไดจริง 

 ในสุดยอดบรรยากาศการเรียนแบบพ่ีสอนนอง ในบรรยากาศหองเรียนที่ทันสมัย 

เทคโนโลยีครบครัน 

 เรียนสด 100%  

 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 

องัคาร และ 

พฤหสับดี เช้า 
08.30 – 12.30 น. 3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45  ท่ีน่ัง 

800 บาท เทานั้น!!  

ทุกคอร  ตลอด

เทอม 
** จากปกติราคา 4,200 

บาท 

 รวมคาเอกสารแลว  

( ไมมีคาใชจายใดๆ 

เพิ่มเติม) 

องัคาร และ 

พฤหสับดี บา่ย 
13.30 – 17.30 น. 3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45  ท่ีน่ัง 

ม. 2 

จนัทร์ และ พธุ 

เช้า 
08.30 – 12.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45  ท่ีน่ัง 

องัคาร และ 

พฤหสับดี บา่ย 
13.30 – 17.30 น. 3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45  ท่ีน่ัง 

เสาร์ และ 

อาทิตย์ เช้า 
08.30 – 12.30 น. 7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45  ท่ีน่ัง 

ม. 3 

จนัทร์ และ พธุ 

เช้า 
08.30 – 12.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45 ท่ีน่ัง 

จนัทร์ และ พธุ 

บา่ย 
13.30 – 17.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45  ท่ีน่ัง 

องัคาร และ 

พฤหสับดี เช้า 
08.30 – 12.30 น. 3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45  ท่ีน่ัง 

เสาร์ และ 

อาทิตย์ บา่ย 
13.30 – 17.30 น.  7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45  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 

จนัทร์ และ พธุ 

บา่ย 
13.30 – 17.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45 ท่ีน่ัง 

800 บาท เทานั้น!! 

ทุกคอร  ตลอดเทอม 
** จากปกติราคา 4,200 บาท 

รวมคาเอกสารแลว  

( ไมมีคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม) 

องัคาร และ 

พฤหสับดี เช้า 
08.30 – 12.30 น.  3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45 ท่ีน่ัง 

เสาร์ และ 

อาทิตย์ เช้า 
08.30 – 12.30 น.  7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45 ท่ีน่ัง 

เสาร์ และ 

อาทิตย์ บา่ย 
13.30 – 17.30 น. 7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45 ท่ีน่ัง 

ม. 5 

จนัทร์ และ พธุ 

เช้า 
08.30 – 12.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45 ท่ีน่ัง 

จนัทร์ และ พธุ 

บา่ย 
13.30 – 17.30 น. 2 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2560 45 ท่ีน่ัง 

องัคาร และ 

พฤหสับดี บา่ย 
13.30 – 17.30 น. 3 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2560 45 ท่ีน่ัง 

เสาร์ และ 

อาทิตย์ เช้า 
08.30 – 12.30 น.  7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45 ท่ีน่ัง 

เสาร์ และ 

อาทิตย์ บา่ย 
13.30 – 17.30 น. 7 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2560 45 ท่ีน่ัง 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการสมัคร  

1. สมัครผานเว็บไซด www.bewise-academy.com เทานั้น  

2. กรอกขอมูลการสมัครใหครบถวน >> กดยืนยันการสมัคร  

3. พิมพใบชําระคาธรรมเนียมโครงการนําไปชําระท่ีเคานเตอรธนาคารกสิกรไทยไดทุกสาขาท่ัวประเทศ  

4. แจงการชําระเงินท่ีหนาเว็บไซด  >> www.bewise-academy.com >> เมนูโครงการเพื่อการศึกษา  

>>  แจงชําระเงิน  (คอรส โปรโมช่ันพิเศษ ฉลองครบรอบ 8 ป บีไวส นครราชสีมา) หากนักเรียนไมแจงชําระ

เงินผานหนาเว็บไซต การสมัครถือเปนโมฆะ  
 

ภายใน 4 วันหลังการสมัคร หากไมชําระภายในกําหนดถือเปนการสละสิทธิ์การสมัครนั้นๆ  

หากท่ีนั่งยังวาง สามารถสมัครไดใหม โดยเริ่มข้ึนตอนใหมท้ังหมด 

 

หมายเหตุ  

** กรุณาตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอยกอนการสมัคร โครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี  

** Bewise Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  

พี่แตงกวา   085 - 6100990    พี่ตาย     092 - 4373565 

พี่กระตาย   095 - 6043920    พี่บ๊ิก      095-6090618 

พี่อุม         095 - 6098806    พี่ตัวเอ็ม   091-7376530 

พี่แนน       084 – 9973419                                      พี่ปุม      062 - 6285243 

 


