
 
                  
          
 
 
 

            สมารท์ลอวต์วิเตอร ์สาขาลาดพรา้ว : อาคารพรอ้มพนัธุ ์2 ช ัน้ 3  ซ.ลาดพรา้ว 3 
   เดนิทางโดย MRT สถานพีหลโยธนิ ทางออกที ่5 ใกลห้า้งยเูนีย่นมอลล ์มทีีจ่อดรถ 

รอบ 1 (สอนสด) รบั 162 ที ่เรยีนเวลา 9.00 – 19.00น. 

 คอรส์อตันยั 
& คอรส์ปรนยั 

ส.18, อา.19, ส.25, อา.26 เม.ย., ศ.1, ส.2, อา.3 จ.4, อ.5 พ.ค. 58 
(สถาบันเปลีย่นการสอนเป็น ตอนเชา้เรยีนปรนัยกับ อ.ตนู ตอนบา่ย
เรยีนอัตนัยกับ อ.เป้ เนือ่งจากอาจารยต์นูตัง้ครรภ)์ 

สิง่ทีต่อ้งนํามา 
1.ชทีอัตนัย  2.ชทีปรนัย 3.แบบพมิพศ์าล  
(1 ถงึ 3 รับในวนัเรยีนคนละ 1 ชดุ) 
4.ขอ้สอบเกา่ภาคปฏบิตั ิรุ่น 16-ลา่สดุ  
(ซือ้ในวนัเรยีนได)้ 

คอรส์ฝึกเขยีน อา.31 พ.ค. 58  สิง่ทีต่อ้งนํามา 1.แบบพมิพศ์าล 
2.ขอ้สอบเกา่ภาคปฏบัิต ิรุน่ 16-ลา่สดุ   

คอรส์เก็บตก 
ยงัไมร่ะบวุนั 

หมายเหต ุ คอรส์เก็บตกมเีฉพาะภาคปฏบัิตเิทา่นัน้ 
เนือ่งจากสภาทนายความไมไ่ดจั้ดอบรมสําหรับผูฝึ้กงาน 1 ปี สิง่ทีต่อ้งนํามา สถาบันจะแจง้ใหท้ราบภายหลัง 

รอบ 2 (VDO) รบั 47 ที ่เรยีนเวลา 9.00 – 19.00น. 

คอรส์อตันยั 
& คอรส์ปรนยั 

พ.6, พฤ.7, ศ.8, จ.11, อ.12, พฤ.14, ศ.15, จ.18, อ.19 พ.ค. 58 

สิง่ทีต่อ้งนํามา : เหมอืนกบัรอบ 1 คอรส์ฝึกเขยีน พ. 17 ม.ิย. 58  

คอรส์เก็บตก 
ยงัไมร่ะบวุนั 

หมายเหต ุ คอรส์เก็บตกมเีฉพาะภาคปฏบัิตเิทา่นัน้ 
เนือ่งจากสภาทนายความไมไ่ดจั้ดอบรมสําหรับผูฝึ้กงาน 1 ปี 

รอบ 2/1 (VDO) รบั 47 ที ่เรยีนเวลา 9.00 – 19.00น. 

คอรส์อตันยั 
& คอรส์ปรนยั 

จ.25 – ศ. 29 พ.ค., จ.1 – พฤ. 4 ม.ิย. 58 

สิง่ทีต่อ้งนํามา : เหมอืนกบัรอบ 1 คอรส์ฝึกเขยีน อา.7 ม.ิย.58 

คอรส์เก็บตก 
ยงัไมร่ะบวุนั 

หมายเหต ุ คอรส์เก็บตกมเีฉพาะภาคปฏบัิตเิทา่นัน้ 
เนือ่งจากสภาทนายความไมไ่ดจั้ดอบรมสําหรับผูฝึ้กงาน 1 ปี 

รอบ 3 (สอนสด + VDO) รบั 162 ที ่เรยีนเวลา 9.00 – 19.00น. 

คอรส์อตันยั 
(สอนสด) 

 
จ.8, อ.9, พ.10, พฤ.11, จ.15, อ.16 ม.ิย.58 

สิง่ทีต่อ้งนํามา : เหมอืนกบัรอบ 1 
คอรส์ปรนยั 

(VDO) 
ศ.12, ส.13, อ.14 ม.ิย.58 (สถาบนัเปลีย่นจากรอบสอนสด 
เป็นรอบ VDO เนือ่งจากอ.ตนูตัง้ครรภ)์ 

คอรส์ฝึกเขยีน 
(VDO) 

พ. 17 ม.ิย. 58  

คอรส์เก็บตก 
ยงัไมร่ะบวุนั 

หมายเหต ุ คอรส์เก็บตกมเีฉพาะภาคปฏบัิตเิทา่นัน้ 
เนือ่งจากสภาทนายความไมไ่ดจั้ดอบรมสําหรับผูฝึ้กงาน 1 ปี 

 

 

 

 

 

คอรส์ตวิสอบทนายความ ภ.ปฏบิตั ิรุน่ 43  และ ผูฝึ้กงาน 1 ปี  1/58 
กบั อ.เป้ & อ.ตนู สมารท์ลอวต์วิเตอร ์ 

 

1 



 
 
   

• คอรส์รบัรองผล: คา่เรยีนปกตริาคา  5,900 บาท  
***สว่นลดพเิศษสาํหรับนักเรยีนรุ่นนี ้1,000 บาท เหลอืเพยีง 4,900บาท 

ไดส้ทิธเิรยีนครบทัง้ 4 คอรส์ (คอรส์อตันัย คอรส์ปรนัย คอรส์ฝึกเขยีน คอรส์เก็บตก) 
และไดส้ทิธเิรยีนทบทวนกับ VDO ฟร!ี!! (เนือ้หาเหมอืนกับรอบ 1 สอนสดสาขาลาดพรา้ว) 
 หากสอบไม่ผา่น/ขาดสอบ ในรุ่นตอ่ไปไดส้ทิธสิมัครเรยีนในราคาพเิศษ:  
ราคา 2,900บ./รุ่น (ใชส้ทิธไิดจ้นสอบผา่น) 
 

 
 

• นักเรยีนทีเ่คยสมัครตวิ ภ.ปฏบิตั ิรุ่น 41-42 และ ผูฝึ้กหัดงาน 1ปี 1/57-2/57  
คอรส์รับรองผล : ไดส้ทิธรัิบรองผลชําระคา่เรยีนในราคาพเิศษ 1,900 บ./รุ่น  
โดยไดส้ทิธเิรยีนครบทกุคอรส์ (ใชส้ทิธไิดจ้นสอบผา่น) 

• นักเรยีนทีเ่คยสมัครตวิคอรส์รับรองผล 8,900บ. : ไดส้ทิธรัิบรองผลชาํระคา่เรยีน 
ในราคาพเิศษ 1,900 บ./รุ่น โดยไดส้ทิธเิรยีนครบทกุคอรส์ (ใชส้ทิธไิดจ้นสอบได ้
ใบอนุญาตฯ) 

*หมายเหต ุ1.การเขา้เรยีนทกุคอรส์ ทกุรอบ  นร.ตอ้งลงชือ่จองหรอืโทรแจง้ลว่งหนา้จงึจะมสีทิธเิขา้เรยีน และรับเอกสาร  
2.ตารางเรยีนอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม สามารถตดิตามไดจ้ากเฟซบุค้ “อาจารยเ์ป้” หรอื “อาจารยต์นู” หรอืเว็บไซต ์  

ภายในเวลา 4 ปี อ.เป้ & อ.ตูน ช่วยใหน้กัเรยีนสอบผา่น ภ.ทฤษฎ ีภ.ปฏบิตั ิและผูฝึ้กงาน 1 ปี มากกวา่ 3,000 คน  
นกัเรยีนสอบไดค้ะแนนสูงสุดและไดร้บัโลจ่ากสภาทนายความ รุน่ 41,42 สถติสิอบผา่นสูงสดุ 92% โดยเรยีนกบั VDO 

วธิสีมคัรตวิงา่ยๆ 
1. สอบถามและสมัครเรยีนทีเ่บอร ์  
    086-987-5678,02-938-8024 
2. โอนเงนิเต็มจํานวนในวนัถัดไปเขา้    
    บญัช ีธ.ไทยพาณชิยส์าขาเทสโก ้  
    โลตสัหลกัสี ่ ประเภทออมทรพัย ์    
    เลขที ่282-213-9388  
    ชือ่บญัช ีบจก.สมารท์ลอวต์วิเตอร ์  
   (สถาบนัขอสงวนสทิธิส์ํารองทีน่ั่งและ 
   เตรยีมเอกสารใหก้ับนักเรยีนทีโ่อน   
   เงนิแลว้เทา่นัน้ &  ไมรั่บชาํระเงนิสด)   
3. หลงัจากโอนเงนิแลว้โทรแจง้  
    086-987-5678, 02-938-8024  
   นําบตัรประชาชนและหลกัฐานการ 
   โอนเงนิมาแสดงในวนัเรยีนวันแรก 
   
 

เว็บไซต ์www.SmartLawTutor.com (อพัเดท 26 ม.ีค. 58) 
 

คา่เรยีนสําหรบั “นกัเรยีน ภ.ปฏบิตั ิรุน่ 43 และผูฝึ้กงาน 1ปี 1/58” 

คา่เรยีนสําหรบั“นกัเรยีนภ.ปฏบิตั ิและผูฝึ้กงาน 1ปี ทีใ่ชส้ทิธริบัรองผล”
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