
 

 

 

 

 

 

 

คายแนะแนวคนหาตัวตน เตรียมความพรอมวิชาการสอบเขามหาวิทยาลัย 

 WISDOM PLUS CAMP 2019 

เสนอตอน “อาชีพไหน....ใชเรา” 

=================================================================== 

นองๆ ม.3 ข้ึน ม.4 และ ม.4 ข้ึน ม.5 หามพลาด !!!! 

 หากคุณมีความฝนอยากติด ม.รัฐช้ันนํา แตยังไมคนพบตัวตน ไมรูวาจะเดินไปทางใดจึงจะเหมาะกับ

ตนเอง คายนี้จะทําใหคุณเห็นตัวตนของตัวเองชัดข้ึน พรอมวางแผนรวมกันเพื่อกาวสูคณะและอาชีพในฝน  

 ติวเขม ปูพื้นฐาน ทบทวน เรียนลวงหนา เนื้อหา ม.4 และ ม.5 ใหจบกอนใคร! เพื่อตอยอดสูการ

เตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย และเพิ่มเกรดเฉล่ียในโรงเรียน 

 สอนสดโดย ติวเตอรคุณภาพมืออาชีพจากรั้วจุฬาฯ 

 ทัศนะศึกษาเยี่ยมชมคณะ และมหาวิทยาลัยในฝน 

 กิจกรรมคนหาตัวตน ความถนัด อาชีพท่ีมุงหวัง เพื่อเตรียมความพรอมเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย 

 รับสิทธิ์ เรียน ออนไลน เนื้อหา ม.4 และ ม.5 ครบทุกวิชาตลอด 1 ป  

 

==================================================================== 

ช่ือโครงการ   คายแนะแนวคนหาตัวตน เตรียมความพรอมวิชาการสอบเขามหาวิทยาลัย 

    WISDOM PLUS CAMP 2019 

 

นักเรียนผูเขารวมโครงการ นักเรียนระดับช้ัน ม.3 ข้ึน  ม.4 และ ม.4 ข้ึน  ม.5 

 

 

 



สถานท่ีและกําหนดการจัดโครงการ  

นักเรียนสามารถเลือกสถานท่ีท่ีสะดวกได ดังนี้ 

• WISDOM PLUS CAMP 2019 (ขอนแกน)  ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันอังคารท่ี 2 เมษายน 2562 – วันศุกรท่ี3 พฤษภาคม 2562 

 

• WISDOM PLUS CAMP 2019 (เชียงใหม)  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันจันทรท่ี 1 เมษายน 2562 – วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

 

• WISDOM PLUS CAMP 2019 (หาดใหญ) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วันอาทิตยท่ี 31 มีนาคม2562 – วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

 

• WISDOM PLUS CAMP 2019 (ชลบุรี) ณ บีไวส สาขา ชลบุรี 

วันพุธท่ี 3 เมษายน 2562 – วันเสารท่ี 4 พฤษภาคม 2562 

 

หมายเหตุ ทุกศูนย หยุดเรียนวันสงกรานต 12-17 เมษายน2562 

  ในชวงวันหยุดดังกลาวไมมีทีมงานดูแลนักเรียน ผูปกครองตองรับนักเรียนกลับบานทุกคน 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

1) เพื่อติวเขม ปูพื้นฐาน ทบทวน เรียนลวงหนา เนื้อหา ม.4 และ ม.5 ใหจบหลักสูตร มีความพรอมทาง

วิชาการเพื่อตอยอดสูการเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยและเพิ่มเกรดเฉล่ียในโรงเรียน  

2) เพื่อใหนักเรียนผูเขารวมโครงการ คนพบตัวตน ความถนัดของตน และอาชีพท่ีมุงหวัง เพื่อวางแผน 

เตรียมความพรอมอยางถูกวิธี และมีประสิทธิผลสูงสุด 

3) เพื่อใหนักเรียนผูความรวมโครงการ มีแรงบันดาลใจ และความกระตือรือรน ตอการสรางอนาคตของ

ตน ตลอดจนเพิ่มวินัย และความรับผิดชอบใหสูงข้ึน  

 

 

 

 

 



 

สิ่งท่ีนักเรียนจะไดรับ 

1) ทบทวน ปูพื้นฐาน เรียนลวงหนา เนื้อหา ม.4 และ ม.5จบหลักสูตร 

2) นักเรียนผูเขารวมโครงการ คนพบตัวตน ความถนัดของตน และอาชีพท่ีมุงหวัง เพื่อวางแผน เตรียม

ความพรอมอยางถูกวิธี และมีประสิทธิผลสูงสุด  

3) มีแรงบันดาลใจ และความกระตือรือรน ตอการสรางอนาคตของตน ตลอดจนเพิ่มวินัย และความ

รับผิดชอบใหสูงข้ึน 

 

รูปแบบการเรียนการสอน 

 

 สอนสด  

 ทบทวนเนื้อหาโดยระบบ SELF@HOME ลอคอินดวย USERNAME และ PASSWORD บน

หนาเว็บ เพื่อทบทวนเนื้อหาท่ีหอพัก หรือ บาน ในเวลาใดก็ไดท่ีนักเรียนสะดวกฟรี ตลอดป 

 

 

คาธรรมเนียมเขารวมโครงการ  

20,800 บาท โดยนักเรียนสามารถจายเต็มจํานวน หรือ แบงชําระได ตามรายละเอียดตอไปนี้  

ท้ังนี้นองผูเขารวม 

จายคาธรรมเนียมครั้งท่ี 1 5,000 บาท ภายใน 10 วันหลังการสมัคร 

จายคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือ ตามสวนลด แบงชําระได2ครั้ง 

 

หมายเหตุ ท้ังนี้การชําระเงินทุกครั้งใหนําใบชําระเงินท่ีโครงการสงใหทาง  E-mail ชําระผานทางเคานเตอร

ธนาคารกสิกรไทยสาขาใดก็ได เพียงชองทางเดียวเทานั้น บีไวสขอสงวนสิทธิ์การรับเงินผานชองทางทางอื่นๆ 

และไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆท่ีเกิดจากการชําระเงินผานชองทางอื่นๆ 

 

 

 

 

 



วิธีการสมัคร 

1. ลงช่ือในงานเพื่อขอสิทธิ์สวนลด 5,000 บาท 

2. เจาหนาท่ีจะแอดไลนนองๆท่ีลงช่ือรับสวนลดท้ังหมดเขาในไลนกลุมผูสนใจ 

3. หากนองๆผูสนใจเขารวมโครงการ ขออนุญาตผูปกครองและตอบตกลงอนุญาตใหเขารวมโครงการ

แลว ใหแจงช่ือ-นามสกุล ช่ือเลน เบอรมือถือ ในไลนกรุปเพื่อยืนยันเขารวมโครงการและรับรหัส

สวนลด 

4. นํารหัสสวนลดดังกลาวไปสมัครท่ีหนาเว็บไซด ตามลิงกนี้ http://www.bewise-

academy.com/WISDOM-PLUS2019.php กรอกขอมูลใหครบถวน 

5. พิมพใบชําระเงินคาธรรมเนียมเขารวมโครงการ ครั้งท่ี 1 จํานวน 5,000 บาท ไปชําระท่ีเคานเตอร  

ธ.กสิกรไทย สาขาใดก็ได ท่ัวประเทศโดยตองชําระตามกําหนดชําระท่ีเจาหนาท่ีแจงตอนรับรหัส

สวนลด 

6. เมื่อชําระเรียบรอยแลวเก็บหลักฐานการชําระเงินไวอยางดี หากการชําระสมบูรณ ธนาคารจะสงช่ือ

เขาระบบภายในวันรุงข้ึน และภายใน 10 วัน นักเรียนจะไดรับจดหมายตอบรับเขารวมโครงการ ทาง 

E-mail ท่ีนักเรียนไดกรอกเมื่อตอนสมัคร  การสมัครถือเปนการเสร็จส้ิน 

 

http://www.bewise-academy.com/WISDOM-PLUS2019.php
http://www.bewise-academy.com/WISDOM-PLUS2019.php

