
 รหัส คอร์ส เนื้อหา จ�านวน ค่าเรียน หมายเหตุคอร์ส   ชั่วโมง  (บาท)

รวมเนื้อหาวิชาชีววิทยาระดับ ม.1-3

ครอบคลมุเนือ้หาในการสอบเข้าเรยีน

ชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

มหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนอื่นๆ

เหมาะส�าหรับนักเรียนที่เตรียมตัว

สอบเข้า ม.4 นักเรียนควรเรียนคอร์ส 

ม.ต้น มาก่อน

โดย นพ.พิชญ์  สันติจิตรุ่งเรือง

Bio BEAM
วิชาชีววิทยา

กล้องจลุทรรศน์, เซลล์,
สารอาหารและการด�ารงชวีติ,
ระบบในร่างกายมนษุย์และสตัว์, 70 4,600
ชวีวทิยาของพชืเบือ้งต้น,
พนัธศุาสตร์เบือ้งต้น, ระบบนเิวศ

ฝึกท�าโจทย์เพือ่เพิม่ทกัษะความพร้อม 8 750
ในการสอบเข้า เรยีนต่อ ม.4

UB01

UB02

Fundamental Biology
ชีววิทยา ม.ต้น

Fundamental COMA
ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.ต้น
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UB03

UB04

 
UB05

กล้องจลุทรรศน์, ชวีเคม,ี สารชวีโมเลกลุ
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์, 
การล�าเลยีงสารของเซลล์, การแบ่งเซลล์, 65 4,600
เมแทบอลซิมึเบือ้งต้น, การหายใจ
ระดบัเซลล์

พนัธศุาสตร์, กฏของเมนเดล,
พงศาวล,ี สารพนัธกุรรม, 62 4,400
เทคโนโลยดีเีอน็เอ, ววิฒันาการ

เซลล์พชื และความหลากหลายของพชื,
โครงสร้างของพชื, สรรีวทิยาของพชื, 

50 3,700การสบืพนัธุข์องพชืดอก, ฮอร์โมนพชื,
การเคลือ่นไหวของพชื, การสงัเคราะห์
ด้วยแสงของพชื

ต้องเรยีนเป็นเล่มแรกก่อนเรยีนเนือ้หาส่วน
อืน่ๆเมือ่เรยีนแล้วสามารถลงเรยีนต่อใน
คอร์สอืน่ๆได้ทกุคอร์ส ยกเว้นคอร์ส OPD-5 
ชวีวทิยาของสตัว์ 2 เนือ่งจากต้องเรยีน
คอร์ส OPD-4 ชวีวทิยาของสตัว์ 1 ก่อน

ควรเรยีนคอร์ส OPD 1 ชวีเคมแีละ
เซลล์มาก่อน 
*คอร์ส UB04 ปี 61 สามารถเรยีนได้ทนัที
*คอร์ส UB04 สอนสดใหม่ ปี 62 เริม่เรยีน
 ได้ตัง้แต่ 8 ต.ค.62 ตามคอร์สสด

ควรเรยีนคอร์ส OPD 1 ชวีเคมแีละ
เซลล์มาก่อน

Biochemistry & Cells
ชีวเคมีและเซลล์

Genetics & Evolution
พันธุศาสตร์

Biology of Plants
ชีววิทยาของพืช
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ระบบหมนุเวยีนโลหติ, โลหติวทิยาและ
ภมูคิุม้กนัวทิยา, ระบบย่อยอาหาร, 50 3,700
ระบบหายใจ, ระบบขบัถ่าย

ระบบกล้ามเนือ้และกระดกู, ระบบประสาท,
ระบบรบัความรูส้กึ, ระบบต่อมไร้ท่อและ 

50 3,700ฮอร์โมน, พฤตกิรรม, ระบบสบืพนัธุ์
การเจรญิเตบิโตของสตัว์

การจ�าแนกสิง่มชีวีติ (อนกุรมวธิาน)
Virus, Domain Bacteria,
Kingdom Protist, Kingdom Fungi, 55 4,000
Kingdom Plantae,
Kingdom Animalia, ระบบนเิวศ

The ecosystem and the biomes
The population ecology
The community ecology 12 1,000
Energy transfer and Nutrient cycling
Conservation and restoration ecology

ควรเรียนคอร์ส OPD-1 ชีวเคมีและเซลล์

มาก่อน เนื้อหาต่อเนื่องกับคอร์ส OPD-5 

ชีววิทยาของสัตว์ 2

ควรเรยีนคอร์ส OPD 4 ชวีวทิยาของสตัว์ 1 

มาก่อน ต้องใช้พื้นฐานจากคอร์ส OPD 4 

ชีววิทยาของสัตว์ 1

สามารถเรียนควบคู่กับคอร์ส OPD 1 

ชีวเคมีและเซลล์ได้
*คอร์ส UB08 ปี 59 สามารถเรยีนได้ทนัที
*คอร์ส UB08 สอนสดใหม่ ปี 62 เริม่เรยีน

 ได้ตัง้แต่ 8 ต.ค.62 ตามคอร์สสด

สามารถเรียนควบคู่กับคอร์ส OPD 1 

ชีวเคมีและเซลล์ได้

Biology of Animals I
ชีววิทยาของสัตว์ 1

Biology of Animals II
ชีววิทยาของสัตว์ 2

Diversity & Ecosystem
ความหลากหลายทางชีววิทยา

และระะบนิเวศ

The Ecosystem
ระบบนิเวศ

UB06

UB07

UB08

UB09
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ส�าหรับนักเรียนที่ต้องการลงคอร์ส ICU

ควรเรียนคอร์ส OPD ชีววิทยาระดับ 

ม.ปลายมาก่อน อย่างน้อย 2-3 คอร์ส

ก่อนลงคอร์สตะลยุโจทย์ ม.ปลาย COMA

นักเรียนควรเรียนคอร์ส ICU มาก่อน
*คอร์ส UB99 ปี 61 สามารถเรยีนได้ทนัที
*คอร์ส UB98 สอนสดใหม่ ปี 62 เริม่เรยีน
 ได้ตัง้แต่ 16 พ.ย.62 ตามคอร์สสด

รวมเนือ้หาชวีวทิยา ม.ปลาย ครบถ้วน
สมบรูณ์ทกุรายละเอยีด 
กล้องจลุทรรศน์, เซลล์ การแบ่งเซลล์
สารชวีโมเลกลุ, เมแทบอลซิมึ 220 14,000
ชวีวทิยาของสตัว์, ชวีวทิยาของพชื
พนัธศุาสตร์, การจดัจ�าแนกสิง่มชีวีติ
(อนกุรมวธิาน), ระบบนเิวศ,
พร้อมข้อสอบและเฉลยกว่า 1,000 ข้อ

สรปุสาระส�าคญัของวชิาชวีวทิยา
รวบรวมข้อสอบจากหลายสถาบนั 

60 4,500รวมถงึการจบัเวลาท�าโจทย์
เพือ่จ�าลองสถานการณ์จรงิ

UB98

UB99

ICU
ชีววิทยา ENTRANCE

COMA
ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.ปลาย

ชีววิทยา ม.ต้น

ชีววิทยา ม.ปลาย

ชีววิทยา ม.ปลาย

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

OPD-4

OPD-5

OPD-6

OPD-1

OPD-2

OPD-3


