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คอรสเดียวที่ การันตีผลจริง
ดวยการเซ็นสัญญาคืนเงินตามกฎหมาย

ทบทวนเนื้อหา

โดยระบบ >

ฟรี...

ติดชัวร
100%

สอน
สด



อ.ณยฎาษ ทิพยะอัศวภาคิน (พี่ปอ)

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันตก

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.นลณัฐรัตน วรวรรฒณ (พี่ตุน)

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาสเปน)

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.นัญฑพัฒน นภพัฒนนันท (พี่ตอม)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร)

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.เกียรติพงษ นุมแนบ (พี่เป)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.อนุวัฒน กองกอ (พี่กอลลี่)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.สุรกฤษฎิ์ สุขสกุล (ครูพี่ไมค)
ปริญญาตรีวิทยาศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อ.ชญานิน ปลื้มญาติ (อ.พี่แชมป)
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบโรงเรียนและภาษาอังกฤษ)

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.นพณัฐ  สังสีมา (พี่บอบ)
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา พระจอมเกลาฯ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) โครงการพิเศษ

หลักสูตร  MODERN MANAGER SATURDAY PROGRAM มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.เกศจิรา บุญตระกูล (พี่เกศ)
ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิชาเอกภาษาไทย



คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ

BEWISE TCAS GUARANTEE’64

โดยมีการเรียนการสอนในทุกวันเสาร เวลา 13.00-16.00 น.

และวันอาทิตย เวลา 09.00-16.00 น. ของทุกสัปดาห ยกเวนในวันหยุดนักขัตฤกษ

19 กันยายน 2563
ถึง 21 กุมภาพันธ 2564
(ดูแลใหคำแนะนำจนสิ้นสุดกระบวนการสอบ

ทุกประเภทสำหรับนักเรียนระบบ TCAS ป 2564)

20 กันยายน 2563
ถึง 21 กุมภาพันธ 2564
(ชวงเวลาเรียน โดยประมาณ 22 สัปดาห)

ดูแลใหคำปรึกษาและคำแนะนำ
เตรียมความพรอม

สอบเขามหาวิทยาลัย

ชวงเวลาการเรียนการสอน

เปนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 รับทุกสายการเรียน

มีความประสงคเขารวมโครงการดวยความต้ังใจจริง

ไมอยูภายใตการบังคับเขาเรียนจากผูปกครอง

ตองเปนผูท่ีตรวจสอบรายละเอียดและรับทราบในเง่ือนไขตางๆ

ท่ีสถาบันกำหนด



รูปแบบการเรียน

คาธรรมเนียมการเรียน

การรับรองผล

การดูแลควบคุม

นักเรียน

วัตถุประสงคโครงการ

การแนะแนว/

เยี่ยมชมคณะ

กวดวิชาอื่นๆ บีไวส

เรียนกับคอม / วิดีโอ

วิชาละ 4,000-5,000 บาท ถาตองการ
เรียนใหครบครอบคลุมเนื้อหา

การสอบเขามหาวิทยาลัย 
ตองเรียนมากกวา 10 วิชา

คาเรียนไมต่ำกวา 60,000 บาท 
เฉลี่ย 100 บาท / ชม.

บางที่ ไมรับรองผล
บางที่ รับรองผล “ปากเปลา”

ไมมีการะบุมหาวิทยาลัยที่รับรองผลชัดเจน

บางที่ ไมเขมงวด เขาเรียนก็ไดไมเขาก็ได
หากนักเรียนดูแลตัวเองไดก็ประสิทธิผล

แตหากควบคุมตัวเองไมไดการเรียนก็เสียเปลา

เพื่อทบทวนบทเรียน
และเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยแลวแตหลักสูตร

ไมมีการดูแล หรือดูแลแบบไมชัดเจน

บีไวสมีทีมแนะแนวมืออาชีพ ดูแลตั้งแตการ
ใหขอมูลอยางเปนขั้นตอน พิจารณา

ชวยเลือกคณะ จัดอันดับมหาวิทยาลัย
พาแนะแนวเยี่ยมชมคณะในมหาวิทยาลัยรัฐ

ชั้นนำของประเทศ

บีไวสเปนหลักสูตร
เพื่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

บีไวส ดูแลติดตามการเขาเรียน
อยางเขมงวดตอเนื่อง เพราะเปนปสุดทาย
ของการเรียน อนาคตของนักเรียนถือเปน

สิ่งสำคัญ เช็คชื่อเขาเรียน ติดตามการเขาเรียน
อยางสม่ำเสมอ

บีไวส รับรองผลจริง 100%
สอบไมติดคืนเงินเต็มจำนวน

การันตีดวยเอกสารหลักฐานชัดเจน
หนึ่งเดียวในประเทศที่กลาเซ็นสัญญา

คืนเงินตามกฎหมาย
รับรองผลการสอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ

15 อันดับแรกของประเทศ

ปูพื้น ทบทวน สรุป
เนื้อหา ม.4-6 ทุกวิชา ตะลุยโจทย

GAT/PAT O-NET 9 วิชาสามัญ สอบตรง
ครบเนื้อหาภายในหลักสูตรเดียว 

เฉลี่ย 55 บาท/ชม.

เรียนสด พรอมระบบทบทวนเนื้อหาการเรียน
ดวยระบบ SELF SUCCESS

เรียนทบทวนออนไลน ผาน คอมพีซี 
โนตบุค ไอโฟน ไอแพดไดทุกที่ ทุกเวลา 

เรียนออนไลนทุกวิชาฟรี ตลอดป

ระวัง !!! เรียนตั้งนาน แตไมไดผลลัพธใดกลับมาเลย ปสุดทาย โอกาสสุดทาย

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหตัวเอง BEWISE TCAS GUARANTEE’64



• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• มหาวิทยาลัยมหิดล
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• มหาวิทยาลัยศิลปากร
• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• มหาวิทยาลัยขอนแกน
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• มหาวิทยาลัยบูรพา

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกลาธนบุรี
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกลาพระนครเหนือ
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
 เกลาคุณทหารลาดกระบัง

> การรับรองผลการเรียน <
นักเรียนผูเขารวมโครงการทุกคนจะตองอานเงื่อนไข

ในการรับรองผลอยางดี และปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางครบถวนตามที่โครงการ
ระบุไวในสัญญาคืนเงินตามเงื่อนไข การรับรองผลโครงการ จึงจะมีผลสมบูรณ

หากนักเรียนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาคืนเงินตามกฎหมายครบถวนแลว
แตไมสามารถสอบผานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

ดวยรูปแบบการรับเขารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563
(วันสิ้นสุดการสอบคัดเลือกทุกประเภทของป) นักเรียนสามารถนำสัญญาดังกลาว

มาขอคืนเงินได เต็มจำนวน

ติดชัวร
100%



ขอ 1  กอนลงทะเบียนเรียน นักเรียนไดพิจารณาอยางดีแลววาหลักสูตรนี้เหมาะสมแกนักเรียน

 พรอมทั้งตรวจสอบรายละเอียดตางๆของหลักสูตรอยางละเอียด ครบถวน

 ทั้งตารางเวลา ความสะดวกในการเขาเรียน คาธรรมเนียมเรียน รวมถึงเงื่อนไขการ

 ชำระเงินแลว และขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับหลักสูตร พบวาไมมีปญหาติดขัดประการใด 

 และเห็นวารายละเอียดตางๆมีความเหมาะสมทุกประการ

ขอ 2 นักเรียนทราบดีวา หลักสูตรนี้ ถือเปนหลักสูตรรับรองผล นักเรียนตองปฏิบัติตาม

 กฎเกณฑตางๆ ที่ทางสถาบันกำหนดขึ้นอยางเครงครัด และทราบดีวา การรับรองผล

 จะประสิทธิผลสูงสุดก็ตอเมื่อนักเรียนตั้งใจและใหความรวมมือตอครูอาจารย เจาหนาที่

 และสถาบันอยางเต็มที่ 

ขอ 3  นักเรียนทราบดีวา เมื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้แลว ทางสถาบันถือวาเปนการ

 ยืนยันสิทธิการเรียนดวยความสมัครใจและเห็นชอบในรายละเอียดตางๆอยางดีแลว

 จึงไมสามารถขอคืนเงินไดทุกกรณี 

ขอ 4 นักเรียนทราบดีวา หลักสูตรนี้ เปน หลักสูตรเตรียมความพรอมสอบเขามหาวิทยาลัย

 ไมใชหลักสูตรเพิ่มเกรดในโรงเรียน ฉะนั้นหลักสูตรและการเรียนการสอบอางอิงตาม

 หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามปกติ แตการเรียงลำดับเนื้อหา

 อาจไมสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียนเรียนในชวงเวลานั้นๆ

ขอ 5 การลาออก กอนกำหนดปดโครงการ หรือ ขาดเรียนอยางตอเนื่องเปนเวลานานเกินกวา

 1 เดือน ใหถือวานักเรียนหมดสภาพความเปนนักเรียนในโครงการทันที และไมสามารถ

 ขอเงินคืนไดทุกกรณี



ขอ 6  การลาปวยทุกครั้งจะตองมีใบรับรองแพทยกำกับ ใหนักเรียนนำใบรับรองแพทย

 แสดงตอเจาหนาที่สาขา ภายใน 7 วัน หลังการลาปวยนั้นๆ 

ขอ 7  การลากิจ ทำได ไมเกิน 3 ครั้ง ตลอดโครงการ โดยใหนักเรียนแจงความจำนงลากิจ

 และ กรอกใบแสดงความจำนงลากิจ  ณ เคานเตอรสาขา โดยมีลายเซ็นผูปกครองกำกับ

 ทั้งนี้การลากิจทุกครั้ง ทางเจาหนาที่จะโทรตรวจสอบกับผูปกครองนักเรียนโดยตรง

 หากพบวาการลากิจนั้นเปนเท็จหรือนักเรียนลากิจเกิน 4 ครั้ง ใหถือวาการรับรองผล

 เปนโมฆะ  และไมสามารถขอเงินคืนไดทุกกรณี

ขอ 8  ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบดีวา หากพบปญหาหรือขอสงสัยใด

 เจาหนาที่ และ ผูบริหารบีไวส พรอมใหคำตอบ และแกไขปญหาใหกับนักเรียนดวยความ

 จริงใจเสมอ เพียงแจงใหสถาบันทราบผานทางชองทางเคานเตอรสาขา ฉะนั้น

 การโวยวายใดๆ โดยไรสาเหตุอันควร ถือเปนการแกไขปญหาที่ผิด ไมควรกระทำ

 และถือเปนการกระทำผิดตามขอตกลงสถาบัน ในครั้งแรกถือเปนการตักเตือน

 หากเกิดขึ้นซ้ำ ครั้ง ใหถือวานักเรียนหมดสภาพความเปนนักเรียนในโครงการทันที

 และไมสามารถขอเงินคืนไดทุกกรณี

ขอ 9  การลงทะเบียนเรียนเขารวมโครงการ ถือเปนความยินยอมสมัครใจใหทีมคณาจารย

 เจาหนาที่ และบุคลากรบีไวส มีสวนรวมในการดูแลอนาคต นักเรียนจำเปนตองแจง

 ขอมูลพื้นฐานอันเปนประโยชนตอการเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยใหแกทางสถาบัน

 รวมถึงเขารวมในกิจกรรมที่กำหนดอยางครบสมบูรณ

ขอ 10  นักเรียนจำเปนตองลงสอบ GAT/PAT O-NET 9 วิชาสามัญ รวมถึงสนามสอบที่ทาง

 สถาบันกำหนด ใหครบสมบูรณ หากนักเรียนไมสมัครสอบ หรือไมเขาสอบ อันกอให

 เกิดปญหาการขาดคะแนนในสวนใดสวนหนึ่ง ซึ่งเปนผลตอการสอบผานการคัดเลือก

 ใหถือวาการรับรองผลเปนโมฆะ และไมสามารถขอเงินคืนไดทุกกรณี

ขอ 11  ผลการสอบที่อางอิงวาเปนผลสิ้นสุด คือการสอบทุกประเภทครั้งสุดทายของปสอบ

 คือ 1 สิงหาคม 2564 หากนักเรียนไมสามารถสอบผานในคณะหรือมหาวิทยาลัย

 ใดๆ ได ใหแจงเจาหนาที่ หรือ คณาจารยทราบทุกครั้ง เพื่อชวยเหลือแกไข และ

 นักเรียนตองลงสอบในคณะและมหาวิทยาลัยที่คณาจารยแนะนำ ทั้งใหความรวมมือ

 อยางเต็มที่ หากบายเบี่ยง หรือ หลีกเลี่ยงความชวยเหลือ อันมีหลักฐานเห็นไดชัดเจน

 ใหถือวาการรับรองผลเปนโมฆะ  และไมสามารถขอเงินคืนไดทุกกรณี



ขอ 12 นักเรียนทราบดีวา หลักสูตรการรับรองผลนี้ เปนการรับรองผล ตัวมหาวิทยาลัย

 หากนักเรียนตองการ คณะเรียนที่ใฝฝน มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองตั้งใจ

 ใหมากที่สุดเทาที่จำทำได

ขอ 13  นักเรียนทราบดีวา การชำระเงินแบบปกติ คือการชำระเงินเต็มจำนวน ทางสถาบัน

 มีนโยบายแบงเบาภาระผูปกครองจึงอนุญาตใหแบงชำระเปนครั้งๆ ได ทั้งนี้การ

 ชำระเงินรูปแบบดังกลาวถือเปนการผอนชำระหนี้ตามกฎหมาย มิใชการชำระ

 คาธรรมเนียมเรียนลวงหนาหรือยอนหลังใดๆ การชำระเงินดังกลาวจึงตองชำระ

 ตรงตามเวลาที่กำหนด คือทุกวันที่ 5 ของเดือน หากมีการชำระเกินกำหนดชำระ

 ในครั้งใด ใหถือวาการรับรองผลเปนโมฆะและไมสามารถขอเงินคืนไดทุกกรณี

ขอ 14  นักเรียนทราบดีวา การแบงชำระเงินแตละครั้ง มีกำหนดเวลาชัดเจน คือภายในวันที่

 5 ของเดือน หากนักเรียนไมชำระตามกำหนด ทำใหเกิดยอดคางแบงชำระ 2 งวด

 ใหถือวาการรับรองผลเปนโมฆะและไมสามารถขอเงินคืนไดทุกกรณี 

ขอ 15  ผูปกครองนักเรียนทราบดีวา หากนักเรียนลาออก หรือ ขาดเรียน ภายใตสภาพ

 การแบงชำระคาธรรมเนียมเรียนที่ยังไมสมบูรณครบถวน ใหถือวายอดคา

 ธรรมเนียมเรียนที่เหลือ เปนหนี้สินตามกฎหมายที่ผูปกครองนักเรียนตองชำระ

 ใหครบถวน ไมวานักเรียนจะเขาเรียนตอหรือไมก็ตาม

บีไวสขอแจงใหทุกทานทราบวา เราเปนสถาบันการศึกษาที่มุงเนนสรางอนาคตเด็กไทยอยางแทจริง

และเปยมดวยความจริงใจ กฎเกณฑและเงื่อนไขตางๆที่กำหนดขึ้นขางตน เปนเพียงเครื่องมือเพื่อใชควบคุมนักเรียน

ใหปฏิบัติตามแนวทางที่สถาบันกำหนด เพื่อประสิทธิผลสูงสุดทางการเรียน และเพื่อจัดการระเบียบในคนหมูมาก 

เราใหคำมั่นวา เรามีความจริงใจอยางยิ่งที่จะดูแลอนาคตของบุตรหลานทานอยางดี สมกับที่ทานไววางใจ แตอยางไรก็ตาม

สถาบันเคยตรวจพบกรณีการเขาเรียนเพื่อหวังผลประโยชนสวนตนสูงสุด โดยมีความตั้งใจที่จะเขารวมโครงการ

เพื่อเขาเรียนแบบไมเสียคาธรรมเนียม และทายที่สุดไดใชวิถีทางตางๆเพื่อขอเงินคืนใหได

โดยไมใหความรวมมือใดๆกับสถาบันเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากการสอบไมผานในบางสถาบัน เราขอแจงใหทราบวา

การสอบติดมหาวิทยาลัยในฝนของเด็กๆ มีปจจัยที่เกี่ยวพันกับตัวเด็กและผูปกครองดวย

เราจึงตองเรียนแจงใหผูปกครองทุกทานถึงเปาหมายรวมกันของเราวา

“เราตองพยายามทำใหนักเรียน บุตรหลานในความปกครองของเรา

ติดคณะและมหาวิทยาลัยในฝนใหได ดวยความรวมมือ ตั้งใจในทุกวิถีทางสุดความสามารถ”

ถึงแมวา นักเรียนจะกระทำผิดเงื่อนไขบางประการ ทำใหเกิด บทลงโทษ การรับรองเปนโมฆะ

หากแตนักเรียนและผูปกครองยอมรับในความผิดในเงื่อนไขนั้นๆที่เกิดขึ้นและแกไขอยางจริงใจ

บีไวสก็มีความยินดีอยางยิ่งที่จะดูและบุตรหลานของทานอยางเต็มความสามารถตอไป จนสิ้นสุดโครงการและถึงฝงฝน

สิ่งที่นักเรียนและผูปกครองทุกคนตองทราบและทำความเขาใจ



ปูพื้นฐาน ทบทวนเนื้อหา ครบ 7 วิชาหลักใหมทั้งหมด
พรอมติวเขม GAT/PAT ONET 9วิชาสามัญ ครบ จบ ในคายเดียว

สอนสด โดย สุดยอดติวเตอรคุณภาพระดับประเทศ ดวยเทคนิค

การจำ "จำเร็ว เขาใจงาย ใชไดจริง"

รับรองผลจริง 100% สอบไมติดคืนเงินทั้งหมด
หนึ่งเดียวในประเทศที่การันตีผลลัพธ

ดวยการ เซ็นสัญญาคืนเงินตามกฎหมายจริง

ศิษยบีไวส สอบติด ม.รัฐ ยกรุน 8 ป ซอน

รับสิทธิ์ทบทวนเนื้อหาออนไลน ครบทุกวิชา ฟรี 1 ปเต็ม
ผานระบบ BeWise Self Success ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของบีไวส

ฟรี WiseBox ของทุกชิ้นคุณภาพระดับพรีเมียม



สวนหนึ่งของผลงาน...

ศิษยบีไวส สอบติด ม.รัฐ ยกรุน 8 ป ซอน

คณะวิทยาศาสตร



หมายเหตุ : ยอดชำระในงวดที่ 2-5 ขึ้นอยูกับโปรโมชั่นสวนลดที่นองไดรับ

คาธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร 8 เดือน พรอมดูแลจนกวานักเรียนสอบติด
28,800 บาท (รวมคาหนังสือเรียบรอยแลว)

*นักเรียนสามารถแบงชำระไดสูงสุดถึง 5 งวด ชำระงวดแรกเพื่อยืนยันการสมัคร 5,000 บาท และแบงชำระ อีก 4 งวด

ชำระเงินเพื่อยืนยันการสมัคร 5,000 บาท ภายใน 5 วันหลังจากการสมัครในระบบ

ชำระงวดที่ 2 จำนวน 4,700 บาท

ชำระงวดที่ 3 จำนวน 4,700 บาท

ชำระงวดที่ 4 จำนวน 4,700 บาท

ชำระงวดที่ 5 จำนวน 4,700 บาท

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

วันที่ 5 กันยายน 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563

1

2

3

4

สมัครผานเว็บไซต www.bewise-academy.com เพียงชองทางเดียวเทาน้ัน

เลือกโครงการในจังหวัดท่ีนองตองการสมัคร (กรอกขอมูลการสมัครใหครบถวน)

ชำระเงินคาธรรมเนียมโครงการ คร้ังท่ี 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท

หลังจากโอนชำระเรียบรอย กรุณาแจงชำระเงินท่ีหนาเว็บไซต และเก็บหลักฐาน

การชำระเงินไวเปนอยางดี หากการชำระสมบูรณ ธนาคารจะสงช่ือเขาระบบในวันรุงข้ึน

และภายใน 7 วัน นักเรียนจะไดรับจดหมายตอบรับเขารวมโครงการทางอีเมล ถือเปนการเสร็จส้ิน

www.bewise-academy.com
Line@ : @BeWiseAcademy
085-610-0990



กาวสูแถวหนา ผูเชี่ยวชาญ ดานการเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

คอรสเดียวที่ การันตีผลจริง
ดวยการเซ็นสัญญาคืนเงินตามกฎหมาย

ทบทวนเนื้อหา

โดยระบบ >

ฟรี...

ติดชัวร
100%สอนสด
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