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พี่เอ๋ พี่กอล์ฟ พี่ภูมิ

คณิตฯ
ประถม
คณิตฯ
ประถม

พี่ยู

ภาษาไทย
ประถม

ภาษาไทย
ประถม

   ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท

การแยกตัวประกอบพหุนาม ดีกรีท่ีมากกว่าสอง, ความคล้าย, สถิติ (3),
กราฟเส้นตรง, กรณฑ์ท่ีสอง, อสมการ, สมการกำาลังสอง, พาราโบลา

   ม.3 เทอม 2 รวมทุกบท

ระบบสมการ, เศษส่วนของพหุนาม, ระบบสมการเชิงเส้น, วงกลม,
ตรีโกณมิติ, ความน่าจะเป็น, พื้นที่ผิวและปริมาตร (2)

   ม.2 เทอม 1 รวมทุกบท

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, จำานวนจริง, พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร (1),
การแปลงทางเรขาคณิต, เลขยกกำาลัง (2), พหุนาม

   ม.2 เทอม 2 รวมทุกบท

สถิติ (2), ความเท่ากันทุกประการ, เส้นขนาน, การให้เหตุผล
ทางเรขาคณิต, การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส
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  ป.6 สอบเข้า ม.1

  ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 

  โรงเรียนชั้นนำา และสนามสำาคัญระดับประเทศ

 ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย ป.6 สอบเข้า ม.1 

 โรงเรียนชั้นนำา และสนามสำาคัญระดับประเทศ

 สรุปเนื้อหาที่จำาเป็น เน้นที่ออกข้อสอบ 4 สาระ ครอบคลุม 35 บทย่อย

  ป.6

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สสวท. ป.6

ม.
2

• หมายเหตุ การลงเรียน “คอร์สรวมทุกบท” สามารถเรียงลำาดับบทด้วยตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับบทเรียนที่น้องเรียนในโรงเรียน

ม.
3

   ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท

ระบบจำานวนเต็ม, พ้ืนฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง, เลขยกกำาลัง (1),
ทศนิยมและเศษส่วน, รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

   ม.1 เทอม 2 รวมทุกบท

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ,
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น, สถิติ (1)

ม.
1

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

38:00 46:00 4,000 MON94P71

23:50 29:00 2,200 TON94P61

16:50 20:30 1,900 MON94P61

38:00 46:00 2,900 MON94198

32:30 39:00 2,700 MON94199

41:45 50:30 3,200 MON94298

50:30 61:00 4,000 MON94396

32:45 39:00 2,700 MON94299

46:15 55:30 3,700 MON94397

3,200
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กราฟเส้นตรง, กรณฑ์ท่ีสอง, อสมการ, สมการกำาลังสอง, พาราโบลา

   ม.3 เทอม 2 รวมทุกบท

ระบบสมการ, เศษส่วนของพหุนาม, ระบบสมการเชิงเส้น, วงกลม,
ตรีโกณมิติ, ความน่าจะเป็น, พื้นที่ผิวและปริมาตร (2)

   ม.2 เทอม 1 รวมทุกบท

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, จำานวนจริง, พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร (1),
การแปลงทางเรขาคณิต, เลขยกกำาลัง (2), พหุนาม

   ม.2 เทอม 2 รวมทุกบท

สถิติ (2), ความเท่ากันทุกประการ, เส้นขนาน, การให้เหตุผล
ทางเรขาคณิต, การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
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เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส
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 สรุปเนื้อหาที่จำาเป็น เน้นที่ออกข้อสอบ 4 สาระ ครอบคลุม 35 บทย่อย
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  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สสวท. ป.6
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2

• หมายเหตุ การลงเรียน “คอร์สรวมทุกบท” สามารถเรียงลำาดับบทด้วยตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับบทเรียนที่น้องเรียนในโรงเรียน
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   ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท

ระบบจำานวนเต็ม, พ้ืนฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง, เลขยกกำาลัง (1),
ทศนิยมและเศษส่วน, รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

   ม.1 เทอม 2 รวมทุกบท
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1
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ชั่วโมงเรียน
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23:50 29:00 2,200 TON94P61

16:50 20:30 1,900 MON94P61

38:00 46:00 2,900 MON94198

32:30 39:00 2,700 MON94199

41:45 50:30 3,200 MON94298

50:30 61:00 4,000 MON94396

32:45 39:00 2,700 MON94299

46:15 55:30 3,700 MON94397
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   ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท

การแยกตัวประกอบพหุนาม ดีกรีท่ีมากกว่าสอง, ความคล้าย, สถิติ (3),
กราฟเส้นตรง, กรณฑ์ท่ีสอง, อสมการ, สมการกำาลังสอง, พาราโบลา

   ม.3 เทอม 2 รวมทุกบท

ระบบสมการ, เศษส่วนของพหุนาม, ระบบสมการเชิงเส้น, วงกลม,
ตรีโกณมิติ, ความน่าจะเป็น, พื้นที่ผิวและปริมาตร (2)

   ม.2 เทอม 1 รวมทุกบท

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, จำานวนจริง, พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร (1),
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ทางเรขาคณิต, การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง
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ค่าเรียน รหัสคอร์ส

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
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ค่าเรียน รหัสคอร์ส
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ม.
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• หมายเหตุ การลงเรียน “คอร์สรวมทุกบท” สามารถเรียงลำาดับบทด้วยตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับบทเรียนที่น้องเรียนในโรงเรียน

ม.
3

   ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท

ระบบจำานวนเต็ม, พ้ืนฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง, เลขยกกำาลัง (1),
ทศนิยมและเศษส่วน, รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

   ม.1 เทอม 2 รวมทุกบท

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ,
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น, สถิติ (1)

ม.
1

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

38:00 46:00 4,000 MON94P71

23:50 29:00 2,200 TON94P61

16:50 20:30 1,900 MON94P61

38:00 46:00 2,900 MON94198

32:30 39:00 2,700 MON94199

41:45 50:30 3,200 MON94298

50:30 61:00 4,000 MON94396

32:45 39:00 2,700 MON94299

46:15 55:30 3,700 MON94397

3,200

20

ละเอียด ลุ่มลึก ติวหมัดตรง โดยสุดยอด โอตาค ุสายภาษา
ดีกรี ปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย + ทุนภูมิพล

 ดูรายละเอียดคอร์ส

 ดูรายละเอียดคอร์ส

 ดูรายละเอียดคอร์ส
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• หมายเหตุ * - คอร์สเคมีครูบิ๊ก ไม่ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่น ๆ ของ WE
    - การสมัครเรียนคอร์สเคมีครูบิ๊ก ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด 10%
     บัตร WE FAMILY CARD ได้

วิทยาศาสตร์
ประถม เรียนเคมีกับครูบิ๊ก
วิทยาศาสตร์
ประถม

 ดูรายละเอียดคอร์ส
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“ขอบคุณพ� ่ๆ มากเลยนะคะท่ีสอนจนเข�าใจพ�น้ฐานต�าง ๆ
เป�นการเร��มต�นในการเร�ยนคณิตศาสตร�ที่ดีมากเลย
ที่เร�ยนกับ WE มาก็สามารถนำไปประยุกต�ใช�กับโจทย�
ได�หลากหลายมากค�ะ” 

#TU84#TU84#TU84 #TU84#TU84#TU84
ณัชณิชา ส�ทธิอาษา

สอบติด รร. เตร�ยมอ�ดมศึกษา
ณัฐธนนท� ป�ติเจร�ญพันธ�

สอบติด รร. เตร�ยมอ�ดมศึกษา
“WE ช�วยให�เราฝ�กคิด และทำข�อสอบได�คล�องข�น้ เร็วข�น้ในการสอบจร�ง
และข�อสอบบางข�อของคอร�สท่ีเร�ยนกับ WE ก็ตรงกับการสอบในสนาม
สอบจร�งด�วยครับ อยากฝากถึงพ�ช่�างครับ อยากบอกว�าพ�ช่�างสอนสนุก
มีการสอดแทรกมุกตลกระหว�างเร�ยน ทำให�ไม�เคร�ยดเกินไป และข�อสอบ
ท่ีพ�ช่�างสอนก็ตรงกับสนามสอบจร�งด�วย ขอบคุณพ�ช่�างมากครับ”

   ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท

การแยกตัวประกอบพหุนาม ดีกรีท่ีมากกว่าสอง, ความคล้าย, สถิติ (3),
กราฟเส้นตรง, กรณฑ์ท่ีสอง, อสมการ, สมการกำาลังสอง, พาราโบลา

   ม.3 เทอม 2 รวมทุกบท

ระบบสมการ, เศษส่วนของพหุนาม, ระบบสมการเชิงเส้น, วงกลม,
ตรีโกณมิติ, ความน่าจะเป็น, พื้นที่ผิวและปริมาตร (2)

   ม.2 เทอม 1 รวมทุกบท

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, จำานวนจริง, พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร (1),
การแปลงทางเรขาคณิต, เลขยกกำาลัง (2), พหุนาม

   ม.2 เทอม 2 รวมทุกบท

สถิติ (2), ความเท่ากันทุกประการ, เส้นขนาน, การให้เหตุผล
ทางเรขาคณิต, การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส
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 สรุปเนื้อหาที่จำาเป็น เน้นที่ออกข้อสอบ 4 สาระ ครอบคลุม 35 บทย่อย

  ป.6

  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สสวท. ป.6

ม.
2

• หมายเหตุ การลงเรียน “คอร์สรวมทุกบท” สามารถเรียงลำาดับบทด้วยตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับบทเรียนที่น้องเรียนในโรงเรียน

ม.
3

   ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท

ระบบจำานวนเต็ม, พ้ืนฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง, เลขยกกำาลัง (1),
ทศนิยมและเศษส่วน, รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

   ม.1 เทอม 2 รวมทุกบท

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ,
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น, สถิติ (1)

ม.
1

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

38:00 46:00 4,000 MON94P71

23:50 29:00 2,200 TON94P61

16:50 20:30 1,900 MON94P61

38:00 46:00 2,900 MON94198

32:30 39:00 2,700 MON94199

41:45 50:30 3,200 MON94298

50:30 61:00 4,000 MON94396

32:45 39:00 2,700 MON94299

46:15 55:30 3,700 MON94397

3,200

+ 7 ชม. 
ติวสอบ

มูลค่า 700.-

+ 6 ชม. 
ติวสอบ

มูลค่า 600.-

+ 10 ชม. 
ติวสอบ

มูลค่า 1,000.-

+ 4 ชม. 
ติวสอบ

มูลค่า 400.-

+ 10 ชม. 
ติวสอบ

มูลค่า 1,000.-

+ 7 ชม. 
ติวสอบ

มูลค่า 700.-

คณิตฯ
ม.1-3
คณิตฯ
ม.1-3

จากสนามแข่งขัน และอื่น ๆ 

 ดูรายละเอียดคอร์ส

เข้มข้นทุกเนื้อหา
เทคนิคสูตรลัดไม่เหมือนใคร

พาน้องทำาโจทย์หลากหลาย
ทั้งข้อสอบในโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
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1 ระบบจำานวนเต็ม 7:30 9:00 800 MON94111
2 ทศนิยมและเศษส่วน 10:00 12:00 1,000 MON94112
3 จำานวนและตัวเลข 6:30 8:00 700 MON94113
4 สมบัติของจำานวนนับ 6:10 7:30 600 MON94114
5 ระบบจำานวนจริง 9:10 11:00 900 MON94115
6 อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ 11:30 14:00 1,200 MON94116
7 เลขยกกำาลัง (ม.1) 6:30 8:00 700 MON94117
8 เลขยกกำาลัง (ม.2)  (สมบัติของเลขยกกำาลัง) 6:15 7:30 700 MON94118
9 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 6:00 7:30 600 MON94119
10 กราฟเส้นตรง 4:30 5:30 500 MON94121
11 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 10:20 12:30 1,000 MON94122
12 ระบบสมการเชิงเส้น 5:30 7:00 600 MON94123
13 สมการกำาลังสอง 7:30 9:30 600 MON94124
14 พาราโบลา 6:50 8:30 600 MON94125
15 ระบบสมการ 6:00 7:30 600 MON94126
16 อสมการ 7:00 8:30 700 MON94127
17 พหุนาม 19:15 23:30 1,800 MON94128
18 การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีสอง 7:30 9:00 800 MON94129
19 การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรีท่ีมากกว่าสอง 11:00 13:30 1,100 MON94131
20 เศษส่วนของพหุนาม 7:10 9:00 600 MON94132
21 กรณฑ์ที่สอง 5:00 6:00 600 MON94133
22 การแปรผัน 6:20 8:00 700 MON94134
23 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง 8:10 10:00 700 MON94135
24 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 7:00 8:30 700 MON94136
25 การแปลงทางเรขาคณิต 8:00 9:30 800 MON94137
26 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต 5:45 7:00 600 MON94138
27 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 4:00 5:00 400 MON94139
28 เส้นขนาน 3:10 4:00 300 MON94141
29 ความเท่ากันทุกประการ 3:45 4:30 400 MON94142
30 ความคล้าย 5:30 7:00 600 MON94143
31 วงกลม 5:45 7:00 600 MON94144
32 ตรีโกณมิติ 11:00 13:30 1,100 MON94145
33 พื้นที่ผิวและปริมาตร (1)  (ปริซึม และทรงกระบอก) 4:50 6:00 500 MON94146
34 พื้นที่ผิวและปริมาตร (2)  (พีระมิด, กรวย และทรงกลม) 6:30 8:00 700 MON94147
35 ความน่าจะเป็น 5:30 7:00 600 MON94148

36
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ, คำาถามทางสถิติ, 
สถิติ (1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล, การนำาเสนอข้อมูล, 
            แผนภูมิรูปวงกลม

4:40 6:00 500 MON94149

37
            การแจกแจงความถี่, แผนภาพต้นใบ, 
สถิติ (2)  ฮิสโทแกรม, การหาค่ากลางของข้อมูล 
            และการกระจายของข้อมูล

12:40 15:30 1,300 MON94151

38
            ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล, 
สถิติ (3)  แผนภาพกล่อง, การแปลความหมายผลลัพธ์ 
            และการนำาสถิติไปใช้ ในชีวิตจริง

6:00 7:30 600 MON94152

• หมายเหตุ สมัครวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น แยกบท ต้ังแต่ 2 คอร์สข้ึนไปในคร้ังเดียว ลดทันที 10%

บท เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

คณิตฯ
ม.ต้น (แยกบท)

คณิตฯ
ม.ต้น (แยกบท)

ตรงทุกความต้องการตรงทุกความต้องการ
เรียนบทไหน...เลือกสมัครได้ทันที !!
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1
 กลศาสตร์ 1

บทนำา, การเคลื่อนที่และแรง, การเคลื่อนที่ 2 มิติ

2
 กลศาสตร์ 2

งานและพลังงาน, โมเมนตัม, สมดุลและเครื่องกล

3
 คลื่น

คลื่นกล, คลื่นเสียง, คลื่นแสง, แสงและทัศนอุปกรณ์

4
 สมบัติสารและความร้อน 

ความร้อน, ของเหลว, กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศ

5
 ไฟฟ้า

พื้นฐานทางไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำาวัน

สมบัติสารและความร้อน + ไฟฟ้า (4+5) 32:40 39:30 PON94398

กลศาสตร์ 1 + กลศาสตร์ 2 + คลื่น (1+2+3) 45:30 55:00  PON94397

2,600
     3,100

บท เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

ชื่อบท จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน
WE CAN 3 รหัสคอร์ส

 พื้นฐานเคมี         สารรอบตัว                     การแยกสาร          ธาตุและสารประกอบ         แบบจำาลองอะตอม         

 กัมมันตรังสี         การเปลี่ยนแปลงของสาร         ปฏิกิริยาเคมี          สมดุลเคมี                   กรด-เบส

 ไฟฟ้าเคมี           ปิโตรเลียมและอุตสาหกรรม      สารชีวโมเลกุล

                 เคมี ม.ต้น รวมทุกบท 40:00 48:00 3,400 C**63399
3,200

2562

• หมายเหตุ สมัครวิชาฟิสิกส์ ม.ต้น แยกบท ตั้งแต่ 2 คอร์สขึ้นไปในครั้งเดียว ลดทันที 10%

18:40 22:30 1,800 PON94311

14:50 18:00 1,400 PON94314

17:50 21:30 1,700 PON94315

15:50 19:00 1,500 PON94313

11:00 13:30 1,100 PON94312

3,400
     4,400

+ 4 ชม. 
ติวสอบ

มูลค่า 400.-

+ 4 ชม. 
ติวสอบ

มูลค่า 400.-

ฟิสิกส์
ม.1-3
ฟิสิกส์
ม.1-3

1 พื้นฐานของชีววิทยา 10:50 13:00 1,100 LON94311

2 การดำารงชีวิตของพืช 8:20 10:00 800 LON94312

3 ระบบนิเวศ 3:00 4:00 400 LON94313

4 การดำารงชีวิตของสัตว์ 19:10 23:00 1,800 LON94314

5 พันธุศาสตร์ 7:30 9:00 800 LON94315

ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท 48:50 59:00 4,900 LON94399

สัตว์ + พันธุศาสตร์ (4+5) 26:40 32:00 LON94398

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ (1+2+3) 22:10 27:00 LON94397

3,600

บท เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

2,000
     2,300

2,400
     2,600

• หมายเหตุ สมัครวิชาชีววิทยา ม.ต้น แยกบท ต้ังแต่ 2 คอร์สข้ึนไปในคร้ังเดียว ลดทันที 10%

                    ภาษาไทย ม.ต้น รวมทุกบท

31:20 38:00 2,700 TON94399

    เสียงและอักษรแทนเสียง       โครงสร้างพยางค์
    คำาในภาษาไทย                  ประโยคในภาษาไทย
    ระดับภาษา                           ราชาศัพท์
    โวหารการเขียน                 ลักษณะคำาประพันธ์
    ถ้อยคำาสำานวนไทย             ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

+ 4 ชม. 
ติวสอบ

มูลค่า 400.-

+ 3 ชม. 
ติวสอบ

มูลค่า 300.-

+ 7 ชม. 
ติวสอบ

มูลค่า 700.-

ชีววิทยา
ม.1-3
ชีววิทยา
ม.1-3

 พิชิตเกรด 4  

 อธิบายกระชับ เข้าใจง่าย สรุปสูตร & เน้นทุกจุดสำาคัญ

รับเวลาเพิ่มเป็น 2 ปี

รับเวลาเพิ่ม
เป็น 2 ปี

รับเวลาเพิ่ม
เป็น 2 ปี

 ดูรายละเอียดคอร์ส

 ดูรายละเอียดคอร์ส

 ดูรายละเอียดคอร์ส
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• หมายเหตุ * - คอร์สเคมีครูบิ๊ก ไม่ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่น ๆ ของ WE
   - การสมัครเรียนคอร์สเคมีครูบิ๊ก ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด 10% บัตร WE FAMILY CARD ได้

1 พื้นฐานของชีววิทยา 10:50 13:00 1,100 LON94311

2 การดำารงชีวิตของพืช 8:20 10:00 800 LON94312

3 ระบบนิเวศ 3:00 4:00 400 LON94313

4 การดำารงชีวิตของสัตว์ 19:10 23:00 1,800 LON94314

5 พันธุศาสตร์ 7:30 9:00 800 LON94315

ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท 48:50 59:00 4,900 LON94399

สัตว์ + พันธุศาสตร์ (4+5) 26:40 32:00 LON94398

พื้นฐาน + พืช + ระบบนิเวศ (1+2+3) 22:10 27:00 LON94397

3,600

บท เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

2,000
     2,300

2,400
     2,600

• หมายเหตุ สมัครวิชาชีววิทยา ม.ต้น แยกบท ต้ังแต่ 2 คอร์สข้ึนไปในคร้ังเดียว ลดทันที 10%

                    ภาษาไทย ม.ต้น รวมทุกบท

31:20 38:00 2,700 TON94399

    เสียงและอักษรแทนเสียง       โครงสร้างพยางค์
    คำาในภาษาไทย                  ประโยคในภาษาไทย
    ระดับภาษา                           ราชาศัพท์
    โวหารการเขียน                 ลักษณะคำาประพันธ์
    ถ้อยคำาสำานวนไทย             ความงามทางภาษาในงานประพันธ์

เนื้อหาคอร์สเรียน จำานวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

เคมี
ม.ต้น

เคมี
ม.ต้น

ภาษาไทย
ม.1-3

ภาษาไทย
ม.1-3

เรียนเคมีกับครูบิ๊ก

 ดูรายละเอียดคอร์ส

 ดูรายละเอียดคอร์ส
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2

เตรียมอุดมฯเตรียมอุดมฯเตรียมอุดมฯเตรียมอุดมฯ
5

ทดสอบตัวเอง ก่อนลงสนามจริงทดสอบตัวเอง ก่อนลงสนามจริงทดสอบตัวเอง ก่อนลงสนามจริง

คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย

ฟร� สำหรับน�องท่ีสมัครเร�ยน 
      คอร�สคณิตศาสตร�เตร�ยมอ�ดมฯ
      คอร�สโค�งสุดท�ายเตร�ยมอ�ดมฯ คณิตศาสตร�
      คอร�สภาษาไทยเตร�ยมอ�ดมฯ 
      คอร�สโค�งสุดท�ายเตร�ยมอ�ดมฯ ภาษาไทย

   ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร ์IJSO และ สพฐ. 64:00 77:00 4,900 MON94384

   ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา IJSO 30:00 36:00 2,700 LON94384

   Grammar Start - Up 35:00 42:00 3,300 EON94M31

   Reading Insight 35:35 43:00 3,300 EON94M32

   ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ 72:00 86:30 5,200 MON94383

   ตวิเข้ม & ตะลุยโจทย์ ฟิสกิส์ สอบเข้า รร. มหดิลวทิยานสุรณ์ 39:40 48:00 3,800 PON94383

   ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ 42:10 51:00 3,800 LON94383

  ติวเข้ม คณิตศาสตร ์สอบเข้า รร. เตรียมอุดมฯ
       Intensive Math Course For Triamudom 60:00 72:00 4,900 MON94P81

  ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส ์สอบเข้า รร. เตรียมอุดมศึกษา 41:00 49:30 3,800 PON94381

  ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร. เตรียมอุดมศึกษา 46:50 56:30 3,900 LON94381

  ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย สอบเข้า รร. เตรียมอุดมศึกษา 30:30 37:00 2,600 TON94381

  โค้งสุดท้ายเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ 9:00 11:00 990 VON94381

  โค้งสุดท้ายเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย 5:50 7:30 600 VON94382

คอร์ส จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

คอร์ส จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

คอร์ส จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

คอร์ส จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส

แผนภาษา – คณิตศาสตร�แผนภาษา – คณิตศาสตร�

“WE เป�นสถาบันที่ดีมาก สอนตั้งแต�พ�้นฐาน เร��มจากโจทย�ง�าย

แล�วค�อย ๆ ไต�สเต็ปข�้นไปจนถึงโจทย�ระดับยาก ด�วยเทคนิค
ที่พ�่ ๆ สอน เราสามารถมองโจทย�ยาก ๆ ออกได�ทันที สำหรับ
ภาษาไทยพ�ยู่ สอนดีมาก แต�คนไม�ค�อยรู�จัก เป�นไปได�อยากให�
ลองไปเร�ยนดู เพราะมันดีจร�ง ๆ ขอบคุณพ� ่ๆ WE มาก ๆ ครับ”

“ขอบคุณพ�่ ๆ WE มาก ๆ ครับ ที่ทำให�ผมมาถึงจ�ดนี้ได� ผมจะนำความรู�
ไปพัฒนาต�อยอดเพ�่อการเร�ยนต�อไปครับ WE ช�วยให�เราทำข�อสอบ
ได�มั่นใจข�้น ตัดส�นใจต�าง ๆ ในห�องสอบได�เด็ดขาด หนังส�อ We summary
ท่ีได�มาน้ันมีประโยชน�ช�วงก�อนสอบมากครับ ได�ทบทวนเน้ือหาสำคัญได�ดีครับ”

“ขอบคุณพ�่ ๆ ติวเตอร�มาก ๆ ครับ ที่ ได�เร�ยบเร�ยงโจทย�ข�อสอบให�จากง�ายไปยาก
ทำให�ผมอยากจะพัฒนาตัวเองข�น้เร�อ่ย ๆ เม่ือเจอโจทย�ท่ียากและท�าทายมากข�น้ครับ
คอร�สตะลุยโจทย�สอบเข�า ม.4 มหิดลฯ ช�วยให�ได�รู�แนวทางข�อสอบว�าออกแนวไหนบ�าง
ประมาณไหนบ�างครับ แล�วได�นำมาประยุกต�ในการใช�สอบสนามสอบต�าง ๆ ได�ด�วยครับ
และได�เทคนิคในการทำข�อสอบเพ��มมากข�้นด�วยครับ”

รณกร เฉล�มแสน
สอบติด รร. เตร�ยมอ�ดมศึกษา

คุณชนิต ด�วงปล� 
สอบติด รร. มหิดลว�ทยานุสรณ�

ธนว�ชญ� จันปุ�ม
สอบติด รร. กำเนิดว�ทย�

พี่นุ้ย

 ยังมีอีกมาก
ที่อยากแชร์ #TU84
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เตรียมอุดมฯเตรียมอุดมฯเตรียมอุดมฯเตรียมอุดมฯ
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ทดสอบตัวเอง ก่อนลงสนามจริงทดสอบตัวเอง ก่อนลงสนามจริงทดสอบตัวเอง ก่อนลงสนามจริง

คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทย

ฟร� สำหรับน�องท่ีสมัครเร�ยน 
      คอร�สคณิตศาสตร�เตร�ยมอ�ดมฯ
      คอร�สโค�งสุดท�ายเตร�ยมอ�ดมฯ คณิตศาสตร�
      คอร�สภาษาไทยเตร�ยมอ�ดมฯ 
      คอร�สโค�งสุดท�ายเตร�ยมอ�ดมฯ ภาษาไทย

   ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร ์IJSO และ สพฐ. 64:00 77:00 4,900 MON94384

   ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา IJSO 30:00 36:00 2,700 LON94384

   Grammar Start - Up 35:00 42:00 3,300 EON94M31

   Reading Insight 35:35 43:00 3,300 EON94M32

   ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ 72:00 86:30 5,200 MON94383

   ตวิเข้ม & ตะลุยโจทย์ ฟิสกิส์ สอบเข้า รร. มหดิลวทิยานสุรณ์ 39:40 48:00 3,800 PON94383

   ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ 42:10 51:00 3,800 LON94383

  ติวเข้ม คณิตศาสตร ์สอบเข้า รร. เตรียมอุดมฯ
       Intensive Math Course For Triamudom 60:00 72:00 4,900 MON94P81

  ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส ์สอบเข้า รร. เตรียมอุดมศึกษา 41:00 49:30 3,800 PON94381

  ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร. เตรียมอุดมศึกษา 46:50 56:30 3,900 LON94381

  ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย สอบเข้า รร. เตรียมอุดมศึกษา 30:30 37:00 2,600 TON94381

  โค้งสุดท้ายเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ 9:00 11:00 990 VON94381

  โค้งสุดท้ายเตรียมอุดมฯ ภาษาไทย 5:50 7:30 600 VON94382

คอร์ส จำานวน
ชั่วโมง

ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %

ค่าเรียน รหัสคอร์ส
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   Grammar Start - Up 35:00 42:00 3,300 EON94M31

   Reading Insight 35:35 43:00 3,300 EON94M32

   ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ 72:00 86:30 5,200 MON94383

   ตวิเข้ม & ตะลุยโจทย์ ฟิสกิส์ สอบเข้า รร. มหดิลวทิยานสุรณ์ 39:40 48:00 3,800 PON94383

   ติวเข้ม & ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา สอบเข้า รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ 42:10 51:00 3,800 LON94383

  ติวเข้ม คณิตศาสตร ์สอบเข้า รร. เตรียมอุดมฯ
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+ 10 ชม. 
Additional Problems
 (ดูผ่าน APP. WEPLUS)

+ 23 ชม. 
Additional Problems
 (ดูผ่าน APP. WEPLUS)

 ดูรายละเอียดคอร์ส

 ดูรายละเอียดคอร์ส

 ดูรายละเอียดคอร์ส
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WE มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุดWE มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุดWE มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด

เด็ก WE เร�ยนได�ทุกสาขา ทั่วประเทศ

“ยกระดับการเร�ยนรู� เร�ยนได�ทุกที่ ทุกเวลา”

เป�ดแล�วเป�ดแล�ว

“ยกระดับการเร�ยนรู� เร�ยนได�ทุกที่ ทุกเวลา”

ดูข�อมูลเพ��มเติม
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ดูข�อมูลเพ��มเติม
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