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สำหรับนองท่ีมีบัตร WE FC CARD

ในการสมัคร WE LIVE ทุกคอรส
รับสวนลด 30%

NEWNEW

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

คลาสสอนสด ไอเดียสร�างสรรค�

สานทุกฝ�นให�เป�นจร�ง

เป�ดแล�ว!!เป�ดแล�ว!!
คอร�สสอนสด ภาษาไทย
โดย พี่ยู



LOCATION I

คลาสสอนสด ไอเดียสร�างสรรค�
สานทุกฝ�นให�เป�นจร�ง

NSPIRE
ปฏิวัติการเร�ยนการสอนแบบใหม�
กับห�องเร�ยน 7 THEME สุดแนว

ออกแบบมาเพื่อสร�างบรรยากาศการเร�ยนรู�
ให�น�องๆได�สัมผัส ฝ�กคิด เข�ยน เร�ยนรู� 

และเพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งรอบตัว

นอกจากจะเป�นแหล�งเร�ยนรู�ทางด�านว�ชาการแล�ว
WE ยังสร�างแรงบันดาลใจ

สนับสนุนให�น�องๆ
ตั้งใจจ�ดประกาย สร�างเป�าหมาย

และทำสิ่งที่มุ�งหวังไว�ให�ประสบความสำเร็จ

ไอเดียสร�างสรรค�
ให�เป�นจร�ง

V EISIBLE XPERT
บรรยากาศสดๆ อธ�บายแบบเน�นๆ

ทำให�น�องเร�ยนรู�
เข�าใจได�ชัดเจน เห็นภาพ และว�เคราะห�ได�แบบเป�นขั้นตอน

ทุกเร�่องที่สงสัย
WE TUTORS ตอบให� อธ�บายละเอียดทุกคำถาม

 ทีม WE TUTORS ที่พร�อมด�วยประสบการณ�
และความเช�่ยวชาญ ผนึกกำลังในการศึกษา

ค�นคว�า ว�เคราะห� หาว�ธ�ที่สั้นและเข�าใจง�ายที่สุด
ที่จะทำให�น�องๆสนุกไปกับการเร�ยน

ไม�มีคำว�าเคร�ยดอีกต�อไป

NUMBER 1
TUTORIAL SCHOOL
             อัดแน�นด�วยคุณภาพ เข�มข�นกับว�ชาการ

       ในการสอนแบบสดๆในสไตล�สุดช�ค
       ของ WE TUTORS
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และความเช�่ยวชาญ ผนึกกำลังในการศึกษา
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คอร์ส ม.ต้น

คอร์สสอบเข้า ม.4

คอร์สเดือน พ.ค. - ต.ค. 58    @ สาขางามวงศ์วาน

วิชา เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย :  พี่อั้ม, พี่ฟาร์ม

13.30 - 16.00
(15 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์
ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. - 12 ก.ย. 58

(หยุดวันที่ 18 ก.ค. 58)

PLNG232C
(สอนสด)

2,500

สอนโดย :  พี่ไผ่

10.00 - 12.30
(10 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์
ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. - 8 ส.ค. 58

CLNG232B
(สอนสด)

1,600

ม.3 เพื่อสอบเข้า ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา และ ร.ร. ชั้นนำา

ฟิสิกส์

เคมี

บทที่เรียน เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย : พี่กอล์ฟ, พี่เอ๋, พี่อั้ม

10.15 - 12.15
(15 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์
ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 5 ก.ย. 58
(มีนัดเรียนเพิ่ม วันที่ 30 ก.ค. 58)

(หยุดวันที่ 18 ก.ค. 58)

MLNG211B
(สอนสด)

3,000

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1

สมบัติของจำานวนนับและร้อยละ,
ระบบจำานวนเต็ม, จำานวนและตัวเลข,
เลขยกกำาลัง, พื้นฐานทางเรขาคณิต

บทที่เรียน เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย : พี่ไผ่

13.30 - 16.00
(8 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์
ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 18 ก.ค. 58

CLNG231C
(สอนสด)

1,500

เคมี ม.ต้น (PART 2)

พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ, ปฏิกิริยาเคมี, กรด-เบส, 
ความเข้มข้นสารละลาย, ปิโตรเลียม

วิชา เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย :  พี่ช้าง, พี่กอล์ฟ, พี่เอ๋ 13.30 - 18.30
(15 ครั้ง)

เรียนทุกวันอาทิตย์ 
ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. - 13 ก.ย. 58
(มีนัดเรียนเพิ่ม วันที่ 31 ก.ค. 58)

(หยุดวันที่ 12, 19 ก.ค. 58)

MLNG233D
(สอนสด)

4,000

สอนโดย :  พี่อั้ม, พี่ฟาร์ม
09.00 - 11.30

(16 ครั้ง)

เรียนทุกวันอาทิตย์ 
ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. - 20 ก.ย. 58
(มีนัดเรียนเพิ่ม วันที่ 31 ก.ค. 58)

(หยุดวันที่ 12, 19 ก.ค. 58)

PLNG233E
(สอนสด)

2,500

สอนโดย :  พี่บิ๊ก

13.30 - 16.00
(10 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์ 
ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. - 15 ส.ค. 58

(หยุดวันที่ 18 ก.ค. 58)

BLNG233C
(สอนสด)

1,600

ม.3 เพื่อสอบเข้า ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์

* คอร์สนี้เน้นการตะลุยโจทย์ โดยมีสรุปเนื้อหาสั้นๆแยกตามบท ครอบคลุมเนื้อหา ชีววิทยา ม.ต้น ทุกบท และมีเนื้อหา ม.ปลาย บางส่วน 
เนื้อหาแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ พื้นฐานชีววิทยา, ชีวิตสัตว์, โลกของพืช, พันธุศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นักเรียนควรเรียนคอร์สเนื้อหาชีววิทยา ม.ต้น มาก่อน

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

ตะลุยโจทย์ชีววิทยา *

www.WeByTheBrain.com WeByTheBrain



คอร์ส ม.ปลาย

คอร์สเดือน พ.ค. - ต.ค. 58    @ สาขางามวงศ์วาน

บทที่เรียน เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย : พี่ไผ่

09.00 - 12.15
(17 ครั้ง)

เรียนทุกวันอาทิตย์
ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. - 6 ก.ย. 58

(มีนัดเรียนเพิ่ม วันที่ 30-31 ก.ค. 58)

CLNG241E
(สอนสด)

3,700

เคมี ม.4 เทอม 1

โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, 
พันธะเคมี

บทที่เรียน เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย : พี่ช้าง
13.45 - 16.15

(10 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์
ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 8 ส.ค. 58

(หยุดวันที่ 18 ก.ค. 58)
MLNG257B 2,000

สอนโดย : พี่กอล์ฟ

10.15 - 12.45
(9 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์ 
ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 15 ส.ค. 58

(หยุดวันที่ 4, 11, 18 ก.ค. 58)
MLNG258C 1,800

สอนโดย : พี่อั้ม

10.15 - 12.45
(4 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์
ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. - 19 ก.ย. 58

MLNG259B 800

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2

จำานวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม

ทฤษฎีกราฟ

วิธีเรียงสับเปลี่ยนหมู่ 
และความน่าจะเป�น

บทที่เรียน เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย : พี่ไผ่

13.30 - 16.00
(8 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์
ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 18 ก.ค. 58

CLNG231C
(สอนสด)

1,500

คอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

   * คอร์สนี้เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบชีววิทยา วิชาสามัญ แยกตามบท ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทของชีววิทยา ม.ปลาย เน้นการทำาโจทย์ โดยแทรกสรุปเนื้อหา

สั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อนั้นๆ นักเรียนควรเรียนคอร์ส ADMISSIONS มาก่อน

สอนโดย : พี่บิ๊ก

10.15 - 12.45
(8 ครั้ง : 20 ชม.)

เรียนทุกวันเสาร์
ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 15 ส.ค. 58

(หยุดวันที่ 18 ก.ค. 58)

BLNG2A1B
(สอนสด)

1,500

ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ

ชีววิทยา*

วิชา เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย : พี่ช้าง, พี่อั้ม, พี่เอ๋, พี่กอล์ฟ

17.30 - 20.00
(16 ครั้ง : 40 ชม.)

เรียนทุกวันอังคาร, พุธ, พฤหัสฯ
ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. - 9 ก.ย. 58

(หยุดวันที่ 12 ส.ค. 58)

MLNG2A1E
(สอนสด)

3,000

คณิตศาสตร์

สอนโดย : พี่อั้ม, พี่เอ๋, พี่กอล์ฟ, พี่ฟาร์ม

13.30 - 19.00
(8 ครั้ง : 40 ชม.)

เรียนทุกวันอาทิตย์
ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. - 20 ก.ย. 58

PLNG2A1D
(สอนสด)

3,000

สอนโดย : พี่ไผ่

8.30 - 12.30
(11 ครั้ง : 40 ชม.)

เรียนทุกวัน
ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. - 14 ต.ค. 58

(หยุดวันที่ 11 ต.ค. 58)

CLNG3A1A
(สอนสด)

3,000

ฟิสิกส์

เคมี

สำาหรับน้องที่ต้องการเรียนในรอบเวลาอื่น สามารถเรียนได้จากระบบ           ทุกสาขาสำาหรับน้องที่ต้องการเรียนในรอบเวลาอื่น สามารถเรียนได้จากระบบ           ทุกสาขาWeByTheBrain รับสมัครทางธนาคารเท่านั้น



คอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คอร์สเดือน พ.ค. - ต.ค. 58    @ สาขางามวงศ์วาน

คอร์สเดือน พ.ค. - ต.ค. 58    @ สาขาเชียงใหม่

วิชา เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย : พี่อั้ม, พี่เอ๋, พี่กอล์ฟ, พี่ฟาร์ม, พี่ไผ่

13.30 - 18.50
(16 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์ 
ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. - 19 ก.ย. 58
(มีนัดเรียนเพิ่ม วันที่ 30 ก.ค. 58)

(หยุดวันที่ 18 ก.ค. 58)

ALNG2E1B
(สอนสด)

4,800

ความถนัดทางวิศวกรรม (PAT 3 )

ความถนัดทางวิศวกรรม

วิชา เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย : พี่อั้ม

10.15 - 12.45
(8 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์ 
ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. - 11 ก.ค. 58

SLNG2N1B
(สอนสด)

1,400

สอนโดย : พี่ไผ่

13.30 - 16.00
(8 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 29 ส.ค. 58 
(มีนัดเรียนเพิ่ม วันที่ 30-31 ก.ค. 58)

SLNG2N2C
(สอนสด)

1,400

สอนโดย : พี่ฟาร์ม

10.15 - 12.45
(8 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์ 
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 5 ก.ย. 58
(มีนัดเรียนเพิ่ม วันที่ 30 ก.ค. 58)

SLNG2N3B
(สอนสด)

1,400

SCIENCE O-NET

ฟิสิกส์

เคมี

ดาราศาสตร์

   * คอร์สสรุปเนื้อหาภาษาไทยระดับ ม.ปลาย เน้นเฉพาะเนื้อหาที่จำาเป็นสำาหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ ทั้ง O-NET, วิชาสามัญ และระบบรับตรง

วิชา เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย : พี่ยู
08.45 - 11.45

(16 ครั้ง)
เรียนทุกวันเสาร์

เริ่มเรียน 23 พ.ค. - 5 ก.ย. 58
TLNG2E1A
(สอนสด)

2,900

ภาษาไทย ม.ปลาย/ADMISSIONS

ภาษาไทย

NEW

วิชา เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย :  พี่ช้าง, พี่กอล์ฟ, พี่เอ๋, พี่อั้ม

13.30 - 19.00
(8 ครั้ง)

เรียนทุกวันอาทิตย์
ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 30 ส.ค. 58

(หยุดวันที่ 12, 19 ก.ค. 58)

 MLCM2Q1D
(สอนสด)

2,700

สอนโดย :  พี่กอล์ฟ, พี่เอ๋, พี่อั้ม, พี่ฟาร์ม

8.45 - 12.00
(8 ครั้ง)

เรียนทุกวันอาทิตย์
ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 30 ส.ค. 58

(หยุดวันที่ 12, 19 ก.ค. 58)

PLCM2Q1C
(สอนสด)

1,800

คอร์สตะลุยโจทย์ โควตา มช.

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

www.WeByTheBrain.com WeByTheBrain



วิชา เวลาเรียน วันเรียน รหัสคอร์ส ค่าเรียน

สอนโดย : พี่อั้ม

10.15 - 12.45
(8 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์ 
ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. - 11 ก.ค. 58

SLNG2N1B
(สอนสด)

1,400

สอนโดย : พี่ไผ่

13.30 - 16.00
(8 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 29 ส.ค. 58 
(มีนัดเรียนเพิ่ม วันที่ 30-31 ก.ค. 58)

SLNG2N2C
(สอนสด)

1,400

สอนโดย : พี่ฟาร์ม

10.15 - 12.45
(8 ครั้ง)

เรียนทุกวันเสาร์ 
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 5 ก.ย. 58
(มีนัดเรียนเพิ่ม วันที่ 30 ก.ค. 58)

SLNG2N3B
(สอนสด)

1,400

DVD

ใสใจกับวัน เวลาที่เรียน
โนตไวในสมุดหรือมือถือ

ฟงและทำความเขาใจกอน 
จากนั้นจดในสิ่งที่เราเขาใจลงไป

เทคนิคหรือวิธีคิดลัดตางๆ
ใหย้ำ จำเปนพิเศษ

ทุกเรื่องที่สงสัยในบทเรียน
อยาอายที่จะถาม TUTOR

มีธุระหรือปวยอยาพลาด
มาเรียนชดเชยได
ที่หอง WE DVD

ทบทวน และทำ
Assignment อยูเสมอ

พักผอนใหเพียงพอ
สมองปลอดโปรง

พรอมรับการเรียนรูใหมๆ

ทานอาหารใหอิ่มทอง
WE LIVE ฟรี ของวาง
และเครื่องดื่ม ทุกคลาส

รูปแบบการเรียน WE LIVE
จะทำใหนองๆไดเรียนลวงหนา กอนที่จะเรียนในหองเรียน

และชวยในการทบทวนวิชาที่เรียนมาตลอดทั้งป
ที่จะชวยสรางความมั่นใจและความพรอมในการสอบ

ที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจ และความพยายามของตัวนองๆเอง
ที่จะทำใหความสำเร็จ อยูใกลแคเอื้อม

WE LIVE คลาสสอนสด ไอเดียสรางสรรค
สานทุกฝนใหเปนจริง

WeByTheBrain



WE งามวงศ�วาน 0-2953-5333


