Bio
BEAM
วิชาชีววิทยา
โดย นพ.พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง

ชีววิทยา ม.ต้น
รหัส
คอร์ส
เนื้อหา
คอร์ส			
Fundamental Biology
ชีววิทยา ม.ต้น

UB01
Fundamental COMA
ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.ต้น

UB02

จ�ำนวน ค่าเรียน
ชั่วโมง (บาท)

กล้องจุลทรรศน์, เซลล์,
สารอาหารและการด�ำรงชีวติ ,
ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์,
ชีววิทยาของพืชเบือ้ งต้น,
พันธุศาสตร์เบือ้ งต้น, ระบบนิเวศ

55

4,600

ฝึกท�ำโจทย์เพือ่ เพิม่ ทักษะความพร้อม
ในการสอบเข้า เรียนต่อ ม.4

8

750

หมายเหตุ
รวมเนื้อหาวิชาชีววิทยาระดับ ม.1-3 ครอบคลุม
เนื้อหาในการสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์และโรง
เรียนอื่นๆ

เหมาะส�ำหรับนักเรียนที่เตรียมตัว
สอบเข้า ม.4 นักเรียนควรเรียนคอร์ส
ม.ต้น มาก่อน

ชีววิทยา ม.ปลาย
รหัส
คอร์ส
เนื้อหา
คอร์ส			
Biochemistry & Cells
ชีวเคมีและเซลล์

UB03 OPD-1
Genetics & Evolution
พันธุศาสตร์

UB04 OPD-2
Biology of Plants
ชีววิทยาของพืช

UB05 OPD-3

กล้องจุลทรรศน์, ชีวเคมี, สารชีวโมเลกุล
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์,
การล�ำเลียงสารของเซลล์, การแบ่งเซลล์,
เมแทบอลิซมึ เบือ้ งต้น, การหายใจ
ระดับเซลล์

จ�ำนวน ค่าเรียน
ชั่วโมง (บาท)

หมายเหตุ
ต้องเรียนเป็นเล่มแรกก่อนเรียนเนือ้ หาส่วนอืน่ ๆ
เมือ่ เรียนแล้วสามารถลงเรียนต่อในคอร์สอืน่ ๆ
ได้ทกุ คอร์สยกเว้นคอร์ส ชีววิทยาของสัตว์ 2

55

4,600

พันธุศาสตร์, กฏของเมนเดล,
พงศาวลี, สารพันธุกรรม,
เทคโนโลยีดเี อ็นเอ, วิวฒ
ั นาการ

52

ควรเรียนคอร์สชีวเคมีและเซลล์
OPD-1 มาก่อน
4,400 *คอร์ส UB04 ปี 62 สามารถเรียนได้ทนั ที
*คอร์ส UB04 สอนสดใหม่ ปี 63
เริม่ เรียนได้ตงั้ แต่ 18 พ.ย.63 ตามคอร์สสด

เซลล์พชื และความหลากหลายของพืช,
โครงสร้างของพืช, สรีรวิทยาของพืช,
การสืบพันธุข์ องพืชดอก, ฮอร์โมนพืช,
การเคลือ่ นไหวของพืช

45

3,700

ควรเรียนคอร์สชีวเคมีและเซลล์
OPD-1 มาก่อน

ชีววิทยา ม.ปลาย
รหัส
คอร์ส
เนื้อหา
คอร์ส			
Biology of Animals I
ชีววิทยาของสัตว์ 1

UB06

OPD-4

Biology of Animals II
ชีววิทยาของสัตว์ 2

UB07

UB08

OPD-5

Biological Diversity
ความหลากหลายทางชีววิทยา
และระบบนิเวศ

จ�ำนวน ค่าเรียน
ชั่วโมง (บาท)

หมายเหตุ
ควรเรียนคอร์ส ชีวเคมีและเซลล์
OPD-1 มาก่อน เนื้อหาต่อเนื่องกับคอร์ส
ชีววิทยาของสัตว์ 2
*คอร์ส UB06 ปี 62 สามารถเรียนได้ทนั ที
*คอร์ส UB06 สอนสดใหม่ ปี 63
เริม่ เรียนได้ตงั้ แต่ 18 พ.ย.63 ตามคอร์สสด

ระบบหมุนเวียนโลหิต, โลหิตวิทยาและ
ภูมคิ มุ้ กันวิทยา, ระบบย่อยอาหาร,
ระบบหายใจ, ระบบขับถ่าย

45

3,700

ระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ , ระบบประสาท,
ระบบรับความรูส้ กึ , ระบบต่อมไร้ทอ่ และ
ฮอร์โมน, พฤติกรรมในสัตว์, ระบบสืบพันธ์ุ
การเจริญเติบโตของสัตว์

45

3,700 คอร์สชีววิทยาของสัตว์ 1 มาก่อน

การจ�ำแนกสิง่ มีชวี ติ (อนุกรมวิธาน)
Virus, Domain Bacteria,
Kingdom Protist, Kingdom Fungi,
Kingdom Plantae,
Kingdom Animalia, ระบบนิเวศวิทยา

47

4,000 เซลล์ OPD-1 ได้

ควรเรียนคอร์สชีวเคมีและเซลล์ OPD-1 และ

สามารถเรียนควบคู่กับคอร์สชีวเคมีและ

สอบเข้ามหาวิทยาลัย
รหัส
คอร์ส
เนื้อหา
คอร์ส			
ICU
ชีววิทยา ENTRANCE

UB98

COMA
ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา ม.ปลาย

UB99

จ�ำนวน ค่าเรียน
ชั่วโมง (บาท)

หมายเหตุ

รวมเนือ้ หาชีววิทยา ม.ปลาย ครบถ้วน
สมบูรณ์ทกุ รายละเอียด
กล้องจุลทรรศน์, เซลล์ การแบ่งเซลล์
สารชีวโมเลกุล, เมแทบอลิซมึ
ชีววิทยาของสัตว์, ชีววิทยาของพืช
พันธุศาสตร์, การจัดจ�ำแนกสิง่ มีชวี ติ
(อนุกรมวิธาน), ระบบนิเวศ,
พร้อมข้อสอบและเฉลยกว่า 1,000 ข้อ

200

ส�ำหรับนักเรียนที่ต้องการลงคอร์ส ICU
14,000 ควรเรียนคอร์สชีววิทยาระดับ ม.ปลาย
มาก่อน อย่างน้อย 2-3 คอร์ส

สรุปสาระส�ำคัญของวิชาชีววิทยา
รวบรวมข้อสอบจากหลายสถาบัน
รวมถึงการจับเวลาท�ำโจทย์
เพือ่ จ�ำลองสถานการณ์จริง

55

4,500 ก่อนลงคอร์สตะลุยโจทย์ ม.ปลาย COMA
นักเรียนควรเรียนคอร์ส ICU มาก่อน

