
    WE CAN 1

         WE CAN 2

โรงเร�ยนกวดว�ชา คณิต-ว�ทย� อันดับ 1 ของประเทศ



ที่สุดของความเป�นส�วนตัว
นวัตกรรมการเร�ยน ที่ WE พัฒนาข�้น

เพื่อส�งเสร�มการเร�ยนรู�ของน�องๆ อย�างสร�างสรรค�



�องเร�ยน เ นส�วนตัว ม�มีส่งร กวน าก ายนอก �งท �
มีสมา � นการเร�ยนมากข�้น ากก ังมอง าที่เร�ยนพเ ที่เ น
ที่ส ของความเ นส�วนตัว WE   คือค ตอ ที่ �อย�าง น�นอน















พร�อม � ร�การ �ว นสาขา พ า ท  งามวง �วาน  างก
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ม.3 เทอม 2

อสมการ (พี่ภูมิ) 7:00 8:30 M**52321 M**51321

ความน่าจะเป็น (พี่กอล์ฟ) 5:30 7:00 M**52322 M**51322

สถิติ (พี่เอ๋) 8:00 M**52323 M**51323

ระบบสมการ (พี่เอ๋) 7:30 M**52324 M**51324

ตรีโกณมิติ (พี่ช้าง) 8:30 10:30 M**52325 M**51325

วงกลม (พี่กอล์ฟ) 5:00 M** M**

เศษส่วนของพหุนาม (พี่เอ๋) 4:40 M**52327 M**51327

คอร�ส ่อ ท ู�สอน านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20 %

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ม

ม.3 เทอม 1
 

กราฟ (พี่ช้าง) 4:25 5:30 800 M**52311 M**51311

การแยกตัวประกอบพหุนาม (พี่ช้าง) 8:20 10:00 M**52312 M**51312

กรณฑ์ที่สอง (พี่ภูมิ) 4:00 5:00 800 M**52313 M**51313

ความคล้าย (พี่กอล์ฟ) 4:10 5:00 800 M**52314 M**51314

พื้นที่ผิวและปริมาตร (พี่กอล์ฟ) 7:30 M**52315 M**51315

ระบบสมการเชิงเส้น (พี่ภูมิ) 4:15 5:30 800 M** M**

สมการกำาลังสอง (พี่เอ๋) 4:15 5:30 800 M**52317 M**51317

พาราโบลา (พี่เอ๋) 4:15 5:30 800 M**52318 M**51318

ม

NEW

ม.1 เทอม 1 สมบัติของจำานวนนับ (พี่เอ๋)            ร้อยละ (พี่กอล์ฟ)                  ระบบจำานวนเต็ม (พี่เอ๋)        
จำานวนและตัวเลข (พี่ภูมิ)              เลขยกกำาลัง (พี่กอล์ฟ)             พื้นฐานทางเรขาคณิต (พี่ภูมิ)

ม.1 เทอม 2 ทศนิยมและเศษส่วน (พี่เอ๋)            การประมาณค่า (พี่กอล์ฟ)          คู่อันดับและกราฟ (พี่เอ๋)
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (พี่กอล์ฟ)   พหุนาม (พี่ภูมิ)

ม  เทอม  รวมทก ท 30:30 37:00  M** M**

  ม  เทอม  รวมทก ท 31:00 37:30 M** M**

ม.2 เทอม 1 อัตราส่วนร้อยละ (พี่เอ๋)              แผนภูมิวงกลม (พี่เอ๋)                สมบัติของเลขยกกำาลัง (พี่กอล์ฟ)        การวัด (พี่อั้ม)                   
ความเท่ากันทุกประการ (พี่กอล์ฟ)     พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (พี่ช้าง)  การแปลงทางเรขาคณิต (พี่อั้ม)

ม.2 เทอม 2 ทฤษฎีบทพีธาโกรัส (พี่เอ๋)             การแยกตัวประกอบพหุนาม (พี่อั้ม)   สมการกำาลังสอง (พี่อั้ม)                การแปรผัน (พี่ช้าง)  
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (พี่กอล์ฟ)   เส้นขนาน (พี่กอล์ฟ)                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำานวนจริง (พี่เอ๋)

ม

ม  เทอม  รวมทก ท 33:40 40:30 M** M**

ม  เทอม  รวมทก ท 35:25 42:30 M** M**

ม  เทอม  รวมทก ท 48:00 M** M**

  ม  เทอม  รวมทก ท 43:10 52:00 M** M**

หมายเหตุ  การลงเรียน “คอร์สรวมทุกบท” สามารถเรียงลำาดับบทด้วยตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับบทเรียนที่น้องเรียนในโรงเรียน          



พร�อม � ร�การ �ว นสาขา พ า ท  งามวง �วาน  างก  นเก �า  ร�นคร�นทร�  ว�คตอเร�ย การ�เ �นส�  ร�
นครรา สีมา  ขอน ก�น  อ ร านี  อ รา านี  ร�อยเอ  า าง  เ �ยง ม�  า �  สรา ร� านี

หมายเหต ุ การลงเรียน วิทยาศาสตร์ ม.ต้น น้องสามารถเลือกลงในบทเรียนที่ตรงกับการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ เนื่องจากแต่ละโรงเรียนจะมีการจัดลำาดับ
           การเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  

เริ่มใช้ตั้งแต่ 16 ก.พ. 60 - 30 เม.ย. 60

1
กลศาสตร์ 1 (บทนำาและพื้นฐานการวัดทางฟิสิกส์, MATH 
FOR PHYSICS, การเคลื่อนที่แนวตรง, แรง มวล และกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน, โพรเจกไทล์, การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม) (พี่ฟาร์ม)

18:00 22:00 P**52311 P**51311

2 กลศาสตร์ 2 (งาน-พลังงาน, โมเมนตัม,
สมดุลกล-โมเมนต์ เครื่องกล) (พี่ฟาร์ม) 11:00 13:30 P**52312 P**51312

3 คลื่น (คลื่น, เสียง, แสง) (พี่เจล) 11:30 14:00 P**52313 P**51313

4
สมบัติสารและความร้อน (ความร้อน, ของเหลว-แรง
ลอยตัว-ของไหล
บรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา) (พี่ฟาร์ม)

10:10 12:30 P**52314 P**51314

5 ไฟฟ้า (ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์) (พี่เจล) 11:20 14:00 P**52315 P**51315

า ั ่อ ท ู�สอน านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

1 สารและสมบัติสาร 12:00 14:30 **52311 **51311

2 ธาตุและสารประกอบ 8:50 11:00 **52312 **51312

-

3 พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ, ปฏิกิริยาเคมี 14:00 17:00 **52313 **51313

4 กรดเบส, ความเข้มข้นสารละลาย, ปิโตรเลียม 11:00 **52314 **51314

เคมี ม ต�น รวมทก ท 44:00 53:00 ** **

PART 1 (เคมีพื้นฐาน บรรยาย) (1+2) 20:50 25:00 **  **

PART 2 (เคมี คำานวณ) (3+4) 23:10 28:00 **  **

า ั ่อ ท ู�สอน านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

สกส� ม ต�น รวมทก ท 74:30 P** P**

กลุ่มสมบัติสารและความร้อน และกลุ่มไฟฟ้า (4+5) 21:30  ** P**

กลุ่มกลศาสตร์ และกลุ่มคลื่น (1+2+3) 40:30  ** P**

NEW

NEW
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1 พื้นฐานของชีววิทยา 10:00 12:00 L**52311 L**51311
2 การดำารงชีวิตของพืช 7:40 L**52312 L**51312
3 ระบบนิเวศ 3:20 4:00 L**52313 800 L**51313

4 การดำารงชีวิตของสัตว์ 17:00 20:30 L**52314 L**51314
5 พันธุศาสตร์ 7:30 L**52315 L**51315

�วว�ทยา ม ต�น รวมทก ท 45:00 54:00 L** L**

สัตว์ + พันธุศาสตร์ (4+5) 24:00 L**  L**

พื้นฐาน+พืช+ระบบนิเวศ (1+2+3) 21:00 25:30 L**  L**

า ั ่อ ท านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

NEW

 หมายเหตุ  การลงเรียน วิทยาศาสตร์ ม.ต้น น้องสามารถเลือกลงในบทเรียนที่ตรงกับการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ เนื่องจากแต่ละโรงเรียนจะมีการจัดลำาดับ
           การเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  



พร�อม � ร�การ �ว นสาขา พ า ท  งามวง �วาน  างก

เริ่มใช้ตั้งแต่ 16 ก.พ. 60 - 30 เม.ย. 60

 า า ทย ม ต�น เนื้อ า 
  ส�วน ร กอ พื้น านของ า า ทย
    เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย, โครงสร้างพยางค์
  คา สานวน ร ยค น า า ทย
    คำาในภาษาไทย (ชนิด/หน้าที่/ความหมาย/คำาพ้อง/การสร้างคำา),
    ถ้อยคำาสำานวน, ประโยคในภาษาไทย

24:00 T** T**

 า า ทย ม ต�น ต ย ทย� 20:00 T** T**

 ภาษาไทย ม.ต้น เนื้อหา + ตะลุยโจทย� 40:20 48:30 T** T**

คอร�ส านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

  วัฒน รรมการ � า า ทย ว ารการเข�ยน
    ระดับภาษา, ราชาศัพท์, โวหารการเขียน
  พื้น านการว�เครา �วรร ค ี
    ฉันทลักษณ์, วรรณศิลป์

หมายเหตุ : คอร์สภาษาไทย ม.ต้น เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ เหมือนกับคอร์สภาษาไทย เพื่อสอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมฯ และ รร. ชั้นนำา



พร�อม � ร�การ �ว นสาขา พ า ท  งามวง �วาน  างก  นเก �า  ร�นคร�นทร�  ว�คตอเร�ย การ�เ �นส�  ร�
นครรา สีมา  ขอน ก�น  อ ร านี  อ รา านี  ร�อยเอ  า าง  เ �ยง ม�  า �  สรา ร� านี

คอร�ส านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

  คณิตศาสตร ์เพื่อสอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมฯ
  และ รร. ชั้นนำา (พี่ช้าง, พี่กอล์ฟ, พี่เอ๋) 77:00 M**52381 M**51381

  ฟิสิกส ์เพื่อสอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมฯ
  และ รร. ชั้นนำา (พี่อั้ม, พี่ฟาร์ม) 40:00 48:00 P**52381 P**51381

  เคมี เพื่อสอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมฯ
  และ รร. ชั้นนำา (พี่ไผ่) 28:30 34:30 **52381 **51381

  ไทย เพื่อสอบเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมฯ
  และ รร. ชั้นนำา (พี่ยู) 40:20 48:30 T**52381 T**51381

คอร�ส านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

  คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้า ม.4 รร. มหิดลวิทยานุสรณ์
  (พี่ช้าง, พี่กอล์ฟ, พี่เอ๋) 72:00 M**52383 M**51383

  ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้า ม.4 รร. มหิดลวิทยานุสรณ์
  (พี่อั้ม, พี่ฟาร์ม) 41:40 50:00 P**52383 P**51383

  ชีววิทยา เพื่อสอบเข้า ม.4 รร. มหิดลวิทยานุสรณ์
  (พี่บิ๊ก) 31:00 37:30 L**52383 L**51383





พร�อม � ร�การ �ว นสาขา พ า ท  งามวง �วาน  างก

พร�อม � ร�การ �ว นสาขา พ า ท  งามวง �วาน  างก  นเก �า  ร�นคร�นทร�  ว�คตอเร�ย การ�เ �นส�  ร�
นครรา สีมา  ขอน ก�น  อ ร านี  อ รา านี  ร�อยเอ  า าง  เ �ยง ม�  า �  สรา ร� านี
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หมายเหตุ  สมัครวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 ลำาดับที่ 1-17 ตั้งแต่ 3 รหัสขึ้นไปในครั้งเดียว ลดรหัสคอร์สละ 10  %           

1 เซต และการให้เหตุผล (พี่ภูมิ) 13:00 M**52H11 M**51H11

2 ตรรกศาสตร์ (พี่กอล์ฟ) 10:10 12:30 M**52H12 M**51H12

3 ระบบจำานวนจริง (พี่เอ๋) 18:20 22:00 M**52H13 M**51H13

4 ทฤษฎีจำานวน และเลขยกกำาลัง (พี่เอ๋) 10:30 13:00 M**52H14 M**51H14

ม  เทอม  รวมทก ท 51:30 M**52H41 M**51H41

5 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน (พี่เอ๋) 23:00 28:00 M**52H15 M**51H15

6 เรขาคณิตวิเคราะห์ (พี่ภูมิ) 8:00 10:00 M** M**

7 ภาคตัดกรวย (พี่ภูมิ) M**52H17 M**51H17

8 เมทริกซ์ (พี่กอล์ฟ) 13:00 M**52H18 M**51H18

ม  เทอม  รวมทก ท 72:00 M**52H42 M**51H42

9 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม (พี่กอล์ฟ) 18:55 23:00 M** M**

10 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ (พี่ช้าง) 34:10 41:00 M**52H21 M**51H21

11 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ (พี่เอ๋) M**52H22 M**51H22

ม  เทอม  รวมทก ท 83:00 M**52H51 M**51H51

12 จำานวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม (พี่ช้าง) 24:30 M**52H23 M**51H23

13 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น
(พี่กอล์ฟ) 21:30 M**52H24 M**51H24

14 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (พี่เอ๋) 10:30 13:00 M**52H25 M**51H25

    ม  เทอม  รวมทก ท M**52H52 M**51H52

15 สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำาหนดการเชิงเส้น (พี่เอ๋) 33:00 40:00 M** M**

16 ลำาดับ และอนุกรม ฉบับสมบูรณ์ (พี่เอ๋) 25:00 30:00 M**52H27 M**51H27

17 แคลคูลัส (พี่กอล์ฟ) 28:30 34:30 M**52H28 M**51H28

                         ม  รวมทก ท 104:00 M** M**

ม
 เท

อม
 

ม
 เท

อม
 

ม
 เท

อม
 

า ั ่อ ท ู�สอน านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ม
 เท

อม
 

ม

NEW

NEW

NEW



เริ่มใช้ตั้งแต่ 16 ก.พ. 60 - 30 เม.ย. 60

หมายเหตุ  สมัครวิชา ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 ลำาดับที่ 1-21 ตั้งแต่ 3 รหัสขึ้นไปในครั้งเดียว ลดรหัสคอร์สละ 10 %
พิเศษ  สมัครคอร์สฟิสิกส์ กลุ่มกลศาสตร์ B หรือ กลุ่มกลศาสตร์ C รับสิทธิ์ลงคอร์ส การหมุน ลด 50 % (สมัครในใบเสร็จเดียวกัน)

1 บทนำา การวัด เวกเตอร์ (พี่อั้ม) 7:50 P**52H11 P**51H11

2 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (พี่อั้ม) 14:50 18:00 P**52H12 P**51H12

3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (พี่ฟาร์ม) 13:15 P**52H13 P**51H13

ก �มก าสตร�  35:55 43:30 P**52H41 P**51H41

4 โพรเจกไทล์ (พี่กอล์ฟ) 5:25 P**52H14 P**51H14

5 วงกลม และดวงดาว (พี่ฟาร์ม) 7:45 P**52H15 P**51H15

6 ฮาร์มอนิกอย่างง่าย (พี่เอ๋) 7:30 P** P**

ก �มก าสตร�  23:00 P**52H42 P**51H42

7 สมดุลกล (พี่อั้ม) 15:10 18:30 P**52H17 P**51H17

8 งาน-พลังงาน (พี่กอล์ฟ) 15:30 P**52H18 P**51H18

9 การชน และโมเมนตัม (พี่ฟาร์ม) 12:50 15:30 P** P**

ก �มก าสตร�  43:30 52:30 P**52H43 P**51H43

13 คลื่น (พี่ฟาร์ม) 12:45 15:30 P**52H24 P**51H24

14 เสียง (พี่เอ๋) 17:50 21:30 P**52H25 P**51H25

15 แสง (พี่อั้ม, พี่กอล์ฟ) 23:00 P** P**

ก �มค ื่น P**52H52 P**51H52

20 ฟิสิกส์อะตอม (พี่อั้ม) 12:00 14:30 P**52H32 P**51H32

21 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (พี่ฟาร์ม) 8:00 10:00 P**52H33 P**51H33

ก �มอ ตอม นวเค ียร� 20:00 24:00 P** P**

11 สมบัติเชิงกลของสาร (พี่เอ๋, พี่ฟาร์ม) 17:50 21:30 P**52H22 P**51H22

12 ความร้อน + ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส (พี่อั้ม, พี่กอล์ฟ) 12:45 15:30 P**52H23 P**51H23

ก �มสม ัตสาร 30:35 37:00 P**52H51 P**51H51

      10 การหมุน (พี่เอ๋) 8:30 10:30 P**52H21 P**51H21

16 ไฟฟ้าสถิต (พี่เอ๋) 20:30 P**52H27 P**51H27

17 ไฟฟ้ากระแสตรง (พี่ฟาร์ม)  17:25 21:00 P**52H28 P**51H28

18 ไฟฟ้าแม่เหล็ก (พี่อั้ม) 15:30 P** P**

19 ไฟฟ้ากระแสสลับ (พี่กอล์ฟ) 8:00 10:00 P**52H31 P**51H31

ก �ม า 57:40 P** P**

า ั ่อ ท ู�สอน านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  
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พร�อม � ร�การ �ว นสาขา พ า ท  งามวง �วาน  างก

พร�อม � ร�การ �ว นสาขา พ า ท  งามวง �วาน  างก  นเก �า  ร�นคร�นทร�  ว�คตอเร�ย การ�เ �นส�  ร�
นครรา สีมา  ขอน ก�น  อ ร านี  อ รา านี  ร�อยเอ  า าง  เ �ยง ม�  า �  สรา ร� านี
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หมายเหตุ  สมัครวิชาเคมี ม.4 - ม.6 ลำาดับที่ 1-14 ตั้งแต่ 3 รหัสขึ้นไปในครั้งเดียว ลดรหัสคอร์สละ 10  %           

1 โครงสร้างอะตอม 13:30 **52H11 **51H11

2 ตารางธาตุ 15:45 **52H12 **51H12

3 พันธะเคมี 21:00 25:30 **52H13 **51H13

ม  เทอม  รวมทก ท 50:15 **52H41 **51H41

4 ปริมาณสารสัมพันธ์ I 18:45 22:30 **52H14 **51H14

5 ปริมาณสารสัมพันธ์ I I 17:30 21:00 **52H15 **51H15

6 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 12:30 15:00 ** **

  ม  เทอม  รวมทก ท 48:45 58:30 **52H42 **51H42

7 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี **52H21 **51H21

8 สมดุลเคมี 15:00 18:00 **52H22 **51H22

9 กรดเบส I และ I I 23:20 28:00 **52H23 **51H23

ม  เทอม  รวมทก ท 54:20 **52H51 **51H51

10 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี I และ I I 20:00 24:00 **52H24 **51H24

11 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 8:00 **52H25 **51H25

  ม  เทอม  รวมทก ท 32:00 **52H52 **51H52

12 เคมีอินทรีย์ (สารประกอบคาร์บอน) 35:00 **52H27 **51H27

13 สารชีวโมเลกุล 12:00 14:30 **52H28 **51H28

14 เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์และผลิตภัณฑ์ (ปิโตรเลียม) 
(เริ่มเรียน 1 มี.ค. 60) 10:00 12:00 ** **

ม  รวมทก ท 51:00 ** **

พื้น านเคมีคานว 5:00 **52H31 **51H31

  พี่ไผ่แนะนำ� : น้องที่ไม่เคยเรียนบทปริมาณสารสัมพันธ์กับพี่ไผ่มาก่อน ควรลงพื้นฐานเคมีคำานวณก่อนเรียน กรดเบส I และ I I , 
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส, เคมีอินทรีย์ และสารชีวโมเลกุล

ม
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า ั ่อ ท านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  
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NEW

NEW



เริ่มใช้ตั้งแต่ 16 ก.พ. 60 - 30 เม.ย. 60

1 พื้นฐานทางชีววิทยา 8:10 10:00 L**52H11 L**51H11
2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 12:10 15:00 L**52H12 L**51H12
3 ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต 4:05 5:00 800 L**52H13 L**51H13

4 เซลล์ : โครงสร้างการลำาเลียงสาร และการสื่อสารของ
เซลล์ 11:35 14:00 L**52H14 L**51H14

5 การแบ่งเซลล์ 8:30 L**52H15 L**51H15
ม  เทอม  รวมทก ท 42:45 51:30 L**52H41 L**51H41

6 ระบบย่อยอาหาร             7:30 L** L**
7 การสลายสารอาหารภายในเซลล์ 7:40 L**52H17 L**51H17
8 ระบบลำาเลียง และภูมิคุ้มกัน            10:40 13:00 L**52H18 L**51H18
9 การขับถ่ายและรักษาดุลยภาพ 10:00 12:00 L** L**
10 ระบบแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ 8:30 L**52H21 L**51H21

    ม  เทอม  รวมทก ท 42:40 51:30 L**52H42 L**51H42

11 การเคลื่อนที่ของสัตว์ 8:00 L**52H22 L**51H22
12 ระบบประสาท 14:00 17:00 L**52H23 L**51H23
13 ระบบฮอร์โมน 7:50 L**52H24 L**51H24
14 ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ 12:20 15:00 L**52H25 L**51H25
15 พฤติกรรมของสัตว์ 3:35 4:30 700 L** 800 L**

ม  เทอม  รวมทก ท 44:25 53:30 L**52H51 L**51H51

20 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 12:35 15:30 L**52H32 L**51H32
21 ยีน และโครโมโซม 12:30 15:00 L**52H33 L**51H33
22 เทคโนโลยีชีวภาพ 8:40 10:30 L**52H34 L**51H34
23 วิวัฒนาการ 8:30 10:30 L**52H35 L**51H35

ม  เทอม  รวมทก ท 42:15 51:00 L** L**

16 โครงสร้างพืช             11:00 13:30 L**52H27 L**51H27
17 การสังเคราะห์ด้วยแสง 10:10 12:30 L**52H28 L**51H28
18 ระบบสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพืช 8:30 10:30 L** L**
19 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 7:30 L**52H31 L**51H31

       ม  เทอม  รวมทก ท 35:40 43:00 L**52H52 L**51H52

24 ความหลากหลายทางชีวภาพ 23:00 L** L**
25 ระบบนิเวศ 11:00 13:30 L**52H37 L**51H37
26 ประชากรสิ่งมีชีวิต 7:30 L**52H38 L**51H38

ม  เทอม  รวมทก ท 43:30 L** L**

หมายเหตุ  สมัครวิชา ชีววิทยา ม.4 - ม.6 ลำาดับที่ 1-26 ตั้งแต่ 3 รหัสขึ้นไปในครั้งเดียว ลดรหัสคอร์สละ 10  % 
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ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%
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WE  
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WE  

ร ัสคอร�ส
WE  
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• พิเศษ สมัครเรียนตั้งแต่ 5 รหัสขึ้นไป ลด 10 % (ตั้งแต่ลำาดับที่ 1-14) สามารถเลือกเรียนได้ ตามสไตล์ของน้องๆ

1 เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล (พี่ภูมิ, พี่เอ๋) 8:40 10:30 M**52E11 M**51E11

2 ระบบจำานวนจริง (พี่เอ๋) 12:00 14:30 M**52E12 M**51E12

3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน (พี่เอ๋) 13:40 M**52E13 M**51E13

4 เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย และกำาหนดการเชิงเส้น
(พี่ภูมิ, พี่เอ๋) 14:40 18:00 M**52E14 M**51E14

5 เมทริกซ์ (พี่กอล์ฟ) 8:00 M**52E15 M**51E15

6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม (พี่กอล์ฟ) 7:10 M** E M** E
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ (พี่ช้าง) 18:40 22:30 M**52E17 M**51E17

8 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ (พี่เอ๋) 11:00 13:30 M**52E18 M**51E18

9 จำานวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม (พี่ช้าง) 12:50 15:30 M** E M** E
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น (พี่กอล์ฟ) 13:50 17:00 M**52E21 M**51E21

11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (พี่เอ๋) 2:50 3:30 500 M**52E22 700 M**51E22

12 สถิติฉบับสมบูรณ์ (พี่เอ๋) 12:50 15:30 M**52E23 M**51E23

13 ลำาดับ และอนุกรม (พี่ช้าง) 13:10 M**52E24 M**51E24

14 แคลคูลัส (พี่กอล์ฟ) 20:20 24:30 M**52E25 M**51E25

E  รวมทก ท 202:00 M** E M** E

า ั ่อ ท ู�สอน านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ต ย ทย� ค ต าสตร�  34:00 41:00 M** M**

ต ย ทย� ค ต าสตร� ว� าสามั 43:30 M** M**

คอร์สตะลุยโจทย์



m

เริ่มใช้ตั้งแต่ 16 ก.พ. 60 - 30 เม.ย. 60

1 MECHANICS 1
(พี่ฟาร์ม)

บทนำา การวัด การแปลความหมายข้อมูล, 
การเคลื่อนที่แนวตรง, แรง มวล และกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน, สมดุลกล

30:15 P**52E11 P**51E11

2 MECHANICS 2
(พี่ฟาร์ม) 

โพรเจกไทล์, วงกลมและดวงดาว, ฮาร์มอ
นิกอย่างง่าย,
งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, 
การหมุน

44:00 P**52E12 P**51E12

3 MATTER & HEAT
(พี่ฟาร์ม)

สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, สมบัติ
ของเหลวและของไหล,
ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์์

17:45 21:30 P**52E13 P**51E13

4 WAVE SERIES
(พี่เจล) คลื่น, แสง, เสียง 27:40 33:30 P**52E14 P**51E14

5 ELECTRICITY
(พี่ฟาร์ม)

ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, ไฟฟ้าแม่
เหล็ก,
ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

42:00 50:30 P**52E15 P**51E15

6 MODERN PHYSICS
(พี่ฟาร์ม, พี่เจล) ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 18:00 22:00 P** E P** E

E  รวมทก ท 172:00 P** E P** E

ก �มที่ คอร�ส ู�สอน ่อ ท านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

NEW

• พิเศษ สมัครเรียนตั้งแต่ 3 รหัสขึ้นไป ลด 10 % (ตั้งแต่ลำาดับที่ 1-6) สามารถเลือกเรียนได้ ตามสไตล์ของน้องๆ

ต ย ทย� สกส� ว� าสามั 33:00 40:00 P** P**

คอร์สตะลุยโจทย์



1 โครงสร้างอะตอม + ตารางธาตุ + พันธะเคมี 40:30 **52E11 **51E11

2 ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ I I  + ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 34:00 41:00 **52E12 **51E12

3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี + สมดุลเคมี 20:30 25:00 **52E13 **51E13

4 กรดเบส I และ I I 17:30 21:00 **52E14 **51E14

5 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี I และ I I  +  ธาตุและสารประกอบใน
อุตสาหกรรม 14:45 18:00 **52E15 **51E15

6 เคมีอินทรีย์ + สารชีวโมเลกุล +  ซากดึกดำาบรรพ์และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 28:30 34:30 ** E ** E

E E  รวมทก ท 155:45 187:00 ** E ** E

า ั ่อ ท านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

• พิเศษ สมัครเรียนตั้งแต่ 3 รหัสขึ้นไป ลด 10 % (ตั้งแต่ลำาดับที่ 1-6) สามารถเลือกเรียนได้ ตามสไตล์ของน้องๆ

พื้น านเคมีคานว 5:00 **52H31 **51H31

  พี่ไผ่แนะนำ� : น้องที่ไม่เคยเรียนบทปริมาณสารสัมพันธ์กับพี่ไผ่มาก่อน ควรลงพื้นฐานเคมีคำานวณก่อนเรียน กรดเบส I และ I I , 
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส, เคมีอินทรีย์ และสารชีวโมเลกุล

ต ย ทย� เคมี ว� าสามั 43:30 ** **

คอร์สตะลุยโจทย์

NEW



• พิเศษ สมัครเรียนตั้งแต่ 3 รหัสขึ้นไป ลด 10 % (ตั้งแต่ลำาดับที่ 1-6) สามารถเลือกเรียนได้ ตามสไตล์ของน้องๆ

1 พื้นฐานทางชีววิทยา
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา, เคมี
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต, 
โครงสร้างเซลล์, การลำาเลียงสารผ่านเซลล์, การ
แบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์

25:20 30:30 L**52E11 L**51E11

2 การรักษาดุลยภาพ
ในร่างกายสัตว์   

เนื้อเยื่อในร่างกาย, ระบบย่อยอาหาร,
การสลายสารอาหารในเซลล์, ระบบลำาเลียงและ
ภูมิคุ้มกัน,
ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล, ระบบแลก
เปลี่ยนแก๊ส

32:00 L**52E12 L**51E12

3 การประสานงาน
ในร่างกายสัตว์

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต, ระบบประสาท, ระบบ
ฮอร์โมน,
การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของ
สัตว์,พฤติกรรมของสัตว์

25:00 30:00 L**52E13 L**51E13

4 พืช

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก, การสังเคราะห์
ด้วยแสง,
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก, 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

24:40 30:00 L**52E14 L**51E14

5
พันธุศาสตร์ และ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, ยีนและโครโมโซม,
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA, ความหลาก
หลายทางชีวภาพ, วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์
ประชากร

38:20 L**52E15 L**51E15

6 ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ, การถ่ายทอดพลังงานและการ
หมุนเวียนสาร, ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, 
ทรัพยากรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

13:30 L** E L** E

E  รวมทก ท 153:30 184:30 L** E L** E

ก �มที่ คอร�ส ่อ ท านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  



ระเบียบการฉบับ 1 / 2560

1 Thai Ent’Lightenment สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.4-ม.6 (พี่ยู) 47:45 57:30 T** E T** E
2 ตะลุยโจทย์ Thai Ent’Lightenment (พี่ยู) 24:00 T** T**

 E  สร เนื้อ า า า ทย 
ต ย ทย�  E  รวม 71:45 T** T**

า ั ่อ ท ู�สอน านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

  GAT RELATION ความถนัดทั่วไป (คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง) 20:00 24:00 ** E ** E

  GAT BATTLE FIELD ตะลุยโจทย์ความถนัดทั่วไป
  (คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง) 7:30 ** **

     E    E E  รวม 31:30 ** **

คอร�ส านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  



เริ่มใช้ตั้งแต่ 16 ก.พ. 60 - 30 เม.ย. 60

  ความถนัดแพทย์ 30:00 ** E ** E

คอร�ส านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

คอร�ส านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

                 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ วิชาสามัญ 33:00 40:00 P** P**

                 ตะลุยโจทย์ เคมี วิชาสามัญ 43:30 ** **

                 ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา วิชาสามัญ 30:30 37:00 L** L**

                 ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย วิชาสามัญ 7:00 8:30 T** T**

                 ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ วิชาสามัญ 43:30 M** M**



พร�อม � ร�การ �ว นสาขา พ า ท  งามวง �วาน  างก

ระเบียบการฉบับ 1 / 2560

1 ฟิสิกส์วิศวกรรม PART 1 (กลศาสตร์, สมบัติสารและ
ความร้อน) 22:20 27:00 ** E ** E

2 ฟิสิกส์วิศวกรรม PART 2 (ไฟฟ้า, คลื่น-เสียง-แสง) 30:40 37:00 ** E ** E

3 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 31:30 ** E ** E

4 เคมีวิศวกรรม 8:00 10:00 ** E ** E

5 การเขียนแบบและหัวข้อทางวิศวกรรม 10:00 12:00 ** E ** E

รวมความ นั ทางว� วกรรมทก ท ** E ** E

                 ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา PAT 2 31:30 L** L**

                 ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ PAT 1 34:00 41:00 M** M**

คอร�ส านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

คอร�ส านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  



                 ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ โควตา ม.อ. 34:00 41:00 M** M**

                 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ โควตา ม.อ. 25:00 30:00 P** P**

                 ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย โควตา ม.อ. 7:00 8:30 T** T**

ต ย ทย� ค ต  สกส�  ทย ควตา ม อ ** **

โควตา ม.อ.

                 ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ โควตา มช. 34:00 41:00 M** M**

                 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ โควตา มช. 25:00 30:00 P** P**

                 ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย โควตา มช. 7:00 8:30 T** T**

ต ย ทย� ค ต  สกส�  ทย ควตา ม ** **

โควตา มช.

                 ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ โควตา มข. 34:00 41:00 M** M**

                 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ โควตา มข. 25:00 30:00 P** P**

                 ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย โควตา มข. 7:00 8:30 T** T**

ต ย ทย� ค ต  สกส�  ทย ควตา มข ** **

โควตา มข.
คอร�ส านวน

ั่ว มง
ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

คอร�ส านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

คอร�ส านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  



  คณิตศาสตร์ O-NET (พี่ช้าง, พี่เอ๋, พี่กอล์ฟ, พี่อั้ม) 52:00 M** M**

  ฟิสิกส์ O-NET สอนโดย พี่อั้ม
  (แรงและการเคลื่อนที่, พลังงาน) 20:20 24:30 **5 **5

  เคมี O-NET สอนโดย พี่ไผ่
  (สารและสมบัติของสาร) 21:15 25:30 **5 **5

  โลกและดวงดาว O-NET สอนโดย พี่ฟาร์ม
  (ธรณีวิทยา, ดาราศาสตร์) 23:00 **5 **5

  ชีววิทยา O-NET สอนโดย พี่บิ๊ก
  (สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต, ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม) 20:40 25:00 **5 **5

คอร�ส านวน
ั่ว มง

ั่ว มงเร�ยน
เพิ่ม 20%

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  

ค�าเร�ยน
WE  

ร ัสคอร�ส
WE  





า ความ ด า เป�นความ ัน
ย่งนานวัน  ย่ง ูกพันกันมากข�้น
เ มือนคน นครอ ครัวเ ียวกัน



FAMILY CARD

สร�น ร เ อ �เมอร�
E    

  สมัครเปนสมาชิกบัตร WE FAMILY CARD ได ฟรี! เม�อมีคาเรียนสะสมครบ
15,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ป สอบถามรายละเอียดไดที่เคานเตอร WEทุกสาขา

 หรือโทร WE CARE : 02-952-6767

WE FAMILY CARD
สท ป นทีม่า ว�า







www.WeByTheBrain.com

www.facebook.com/WeByTheBrain


