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เปิดเทอม 2 (พ.ย. 58)
คอร์สสอนสด 
โรงเรียนกวดวิชา คณิต-วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

** เริ่มโอนเงินได้ตั้งแต่ 21 ก.ย. 58 เป็นต้นไป



คอร์ส ม.ต้น

คอร์สเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 @ สาขางามวงศ์วาน

                    บทที่เรียน เวลาที่เรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

                  กลุ่มไฟฟ้า, ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา
                    สอนโดย : พี่อั้ม, พี่ฟาร์ม

10.15 - 12.45
 (13 ครั้ง, 32.5 ชม.) 

 
 

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่
 วันที่ 7 พ.ย. 58 - 13 ก.พ. 59 

 (หยุดวันที่ 5 ธ.ค. 58 , 2 ม.ค. 59)        

PLNG432B
(สอนสด)

2,400

คอร์ส ม.ปลาย
                        บทที่เรียน เวลาที่เรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

                      สถิติฉบับสมบูรณ์ และ
                      กำาหนดการเชิงเส้น

                      สอนโดย : พี่เอ๋

10.15 - 12.45
 (11 ครั้ง, 27.5 ชม.) 

 
 

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่
 วันที่ 7 พ.ย. 58 - 30 ม.ค. 59 

 (หยุดวันที่ 5 ธ.ค. 58 , 2 ม.ค. 59)        

MLNG464B
(สอนสด)

1,900

                      แคลคูลัส
                     สอนโดย : พี่กอล์ฟ

14.00 - 16.30
(11 ครั้ง, 27.5 ชม.)

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่
 วันที่ 7 พ.ย. 58 - 30 ม.ค. 59 

 (หยุดวันที่ 5 ธ.ค. 58 , 2 ม.ค. 59)

MLNG462C
(สอนสด)

1,900ม.6

ม.6

                        บทที่เรียน เวลาที่เรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

                      คลื่น - เสียง
                       สอนโดย : พี่ฟาร์ม, พี่เอ๋

14.00 - 17.00
  (10 ครั้ง, 30 ชม.) 

 
 

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่
 วันที่ 21 พ.ย. 58 - 6 ก.พ. 59 

 (หยุดวันที่ 5 ธ.ค. 58 , 2 ม.ค. 59)        

PLNG452C
(สอนสด)

2,100

                      แสง
                       สอนโดย : พี่กอล์ฟ, พี่อั้ม

14.00 - 17.00
(7ครั้ง, 21 ชม.)

ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่
 วันที่ 13 ธ.ค. 58 - 31 ม.ค. 59 

 (หยุดวันที่ 3 ม.ค. 59)

PLNG453C
(สอนสด)

1,400

                     ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
                        สอนโดย : พี่อั้ม, พี่ฟาร์ม

14.00 - 16.00
(10 ครั้ง, 20 ชม.)

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่
 วันที่ 7 พ.ย. 58 - 23 ม.ค. 59 

 (หยุดวันที่ 5 ธ.ค. 58 , 2 ม.ค. 59)

PLNG461C
(สอนสด)

1,400

กลุ่มคลื่น

กลุ่มคลื่น

กลุ่มอะตอมนิวเคลียร์

คอร์ส เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
                    บทที่เรียน เวลาที่เรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

                  โครงสร้างอะตอม, 
                  ตารางธาตุ, พันธะเคมี, 

                  ปริมาณสารสัมพันธ์ I - II, 
                 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

                    สอนโดย : พี่ไผ่

13.30 - 18.45
  (15 ครั้ง, 75 ชม.) 

 
 

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่
 วันที่ 14 พ.ย. 58 - 27 ก.พ. 59

(นัดเรียนเพิ่ม 21, 28 ก.พ. 59) 
 (หยุดวันที่ 5 ธ.ค. 58 , 2 ม.ค. 59)        

CLNG4E1B
(สอนสด)

4,200
Admissions Part 1

www.WeByTheBrain.com WeByTheBrain



                        บทที่เรียน เวลาที่เรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

                      พื้นฐานทางชีววิทยา
                       สอนโดย : พี่บิ๊ก

10.15 - 12.45
  (10 ครั้ง, 25 ชม.) 

 
 

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่
 วันที่ 14 พ.ย. 58 - 30 ม.ค. 59 

 (หยุดวันที่ 5 ธ.ค. 58 , 2 ม.ค. 59)        

LLNG4E1B
(สอนสด)

1,700

                      การรักษาสมดุลในร่างกายสัตว์
                       สอนโดย : พี่บิ๊ก

14.00 - 16.30
(10 ครั้ง, 25 ชม.)

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่
 วันที่ 14 พ.ย. 58 - 30 ม.ค. 59 

 (หยุดวันที่ 5 ธ.ค. 58 , 2  ม.ค. 59)

LLNG4E2C
(สอนสด)

1,700

                     การประสานงานในร่างกายสัตว์
                        สอนโดย : พี่บิ๊ก

10.15 - 12.45
(10 ครั้ง, 25 ชม.)

ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่
 วันที่ 15 พ.ย. 58 - 24 ม.ค. 59 

 (หยุดวันที่ 3 ม.ค. 59)

LLNG4E3F
(สอนสด)

1,700

Admissions กลุ่มที่ 1

Admissions กลุ่มที่ 2

Admissions กลุ่มที่ 3

คอร์สเปิดภาคเรียนที่ 2 /2558 @ สาขางามวงศ์วาน

คอร์ส เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สำ�หรับน้องที่ต้องก�รเรียนในรอบเวล�อื่น ส�ม�รถเรียนได้จ�กระบบ           ทุกส�ข�WeByTheBrain รับสมัครท�งธน�ค�รเท่�นั้น



นาว�ศงวมาง EW 0-2953-5333


