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ช่ือหลักสูตร  คายวิชาการเตรียมความพรอมสอบเขามหาวิทยาลัยหลักสูตรเรงรัด 

“คายปนฝน OCTOBER 2017 (INTENSIVE)”โดย โรงเรียนกวดวิชาบีไวส 

ลักษณะโครงการ  คายวิชาการติวเขมวิชาการเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย  

 

กําหนดการจัดโครงการ  

 

• คายปนฝน OCTOBER (หาดใหญ) ณ ม.สงขลานครินทรสําหรับ นองภาคใต 

วันอาทิตยท่ี   1 ถึง วันอาทิตยท่ี 29 ตุลาคม 2560 

  หมายเหตุ ท้ังนี้ตารางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามกําหนดการสอบ GAT/PAT  

                     ท่ี สทศ  กําหนด 

 

• คายปนฝน OCTOBER (ขอนแกน) ณ ม.ขอนแกน สําหรับนอง ภาคอีสาน 

วันจันทรท่ี  2  ถึง วันอาทิตยท่ี 29 ตุลาคม 2560 

หมายเหตุ ท้ังนี้ตารางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามกําหนดการสอบ GAT/PAT  

ท่ี สทศ กําหนด 

 

• คายปนฝน OCTOBER (เชียงใหม) ณ ม.เชียงใหม สําหรับนอง ภาคเหนือ 

วันอาทิตยท่ี 1 ถึง วันเสารท่ี 28 ตุลาคม 2560 

หมายเหตุ ท้ังนี้ตารางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามกําหนดการสอบ GAT/PAT  

ท่ี สทศ กําหนด 

 

• คายปนฝน OCTOBER (ชลบุรี) ณ บีไวส สาขาชลบุรี สําหรับนอง ภาคตะวันออก 

วันจันทรท่ี  2  ถึง วันอาทิตยท่ี 29 ตุลาคม 2560 

หมายเหตุ ท้ังนี้ตารางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามกําหนดการสอบ GAT/PAT  

ท่ี สทศ กําหนด 

 

 



คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 

• เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรหากนักเรียน

สายศิลปตองการเขารวมโครงการ นักเรียนมีความจําเปนตองเรียนตามหลักสูตรสายวิทยครบทุกวิชา 

• มีความประสงคเขารวมโครงการดวยความต้ังใจจริง ไมอยูภายใตการบังคับเขาเรียนจากผูปกครอง 

• ตองเปนผูท่ีตรวจสอบรายละเอียดและรับทราบในเงื่อนไขตางๆท่ีสถาบันกําหนด 

• เปนนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในภูมิภาคนั้นๆ ตามสถานท่ีจัดคาย 

 

วัตถุประสงคโครงการ 

1) เพื่อใหนักเรียนเขาใจระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบและไดรับขาวสารและคําแนะนําจาก

ผูเช่ียวชาญดานการเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยอยางดี 

2) เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมทางวิชาการ ทุกเนื้อหาวิชา เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบเขา

มหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ อยางดี 

3) เพื่อใหนักเรียนสามารถสอบผานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัย

รัฐช้ันนํา 15 อันดับแรกของประเทศ ดวยระบบการสอบรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง (รายนาม

มหาวิทยาลัย ดานลาง) 

 

 

ความคาดหวัง 

 นักเรียนผูเขารวมโครงการทุกคน สอบผานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ใน

มหาวิทยาลัยรัฐช้ันนํา 15อันดับแรกของประเทศ  

• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

• มหาวิทยาลัยขอนแกน / มหาวิทยาลัยนเรศวร / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

• มหาวิทยาลัยบูรพา 

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

• มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง 

 

การรับรองผลการเรียน 

  

นักเรียนผูเขารวมโครงการทุกคนจะตองอานเงื่อนไขในการรับรองผลอยางดี และปฏิบัติตามกฎเกณฑ

อยางครบถวนตามท่ีโครงการระบุไวในสัญญาคืนเงินตามเงื่อนไข การรับรองผลโครงการ จึงจะมีผลสมบูรณ 

หากนักเรียนปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาคืนเงินตามกฎหมายครบถวนแลว แตไมสามารถสอบผานการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ดวยรูปแบบการรับเขารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ภายในวันท่ี 1 

สิงหาคม 2561 (วันส้ินสุดการสอบคัดเลือกทุกประเภทของป) นักเรียนสามารถนําสัญญาดังกลาวมาขอคืนเงิน

ได เต็มจํานวน 

 

 

ตารางเรียน นักเรียนจะเรียนในชวงเวลา 08.00 - 17.00 น. ของทุกวัน และหยุดเรียน 1 วัน ตอสัปดาห 

ตามตารางเรียนท่ีจะไดรับในวันปฐมนิเทศ พรอมท้ังทํากิจกรรมตามตารางกิจกรรมท่ีกําหนด

ในชวงเย็นของบางวัน 

  

 

รูปแบบการเรียนการสอน 

 สอนสด  

 ทบทวนเนื้อหาโดยระบบ SELF@HOME ลอคอินดวย USERNAME และ PASSWORD บน

หนาเว็บ เพื่อทบทวนเนื้อหาท่ีหอพัก หรือ บาน ในเวลาใดก็ไดท่ีนักเรียนสะดวก 

 

ทีมคณาจารยผูสอน 

 ดูรายละเอียดไดจากโบรชัวรหลักสูตร 

 

 

 

 

 



คาธรรมเนียมเขารวมโครงการ  

25,800 บาท โดยนักเรียนสามารถจายเต็มจํานวน หรือ แบงชําระได ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

สํารองท่ีนั่ง 5,000 บาท ภายใน 7 วันหลังการสมัคร 

จายคาธรรมเนียมครั้งท่ี 1 9,000 บาท ภายใน 30 วันหลังการจายจองท่ีนั่ง 

จายคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือ ตามสวนลดท่ีได ภายใน 30 วันหลังการจายคาธรรมเนียมครั้งท่ี 

1 

 

  

หมายเหตุท้ังนี้การชําระเงินทุกครั้งใหนําใบชําระเงินท่ีโครงการสงใหทางไปรษณีย ชําระผานทางเคานเตอร

ธนาคารกสิกรไทยสาขาใดก็ได เพียงชองทางเดียวเทานั้น บีไวสขอสงวนสิทธิ์การรับเงินผานชองทางทางอื่นๆ 

และไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆท่ีเกิดจากการชําระเงินผานชองทางอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขการเรียนและการรับรองผล 

 

ขอ 1  กอนลงทะเบียนเรียน นักเรียนไดพิจารณาอยางดีแลววาหลักสูตรนี้เหมาะสมแกนักเรียน พรอมท้ัง

ตรวจสอบรายละเอียดตางๆของหลักสูตรอยางละเอียด ครบถวน ท้ัง ตารางเวลา ความสะดวกในการ

เขาเรียน คาธรรมเนียมเรียน รวมถึงเงื่อนไขการชําระเงินแลว และขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร 

พบวาไมมีปญหาติดขัดประการใด  และเห็นวารายละเอียดตางๆมีความเหมาะสมทุกประการ 

ขอ 2 นักเรียนทราบดีวา หลักสูตรนี้ ถือเปนหลักสูตรรับรองผล นักเรียนตองปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆท่ีทาง

สถาบันกําหนดข้ึนอยางเครงครัด และทราบดีวา การรับรองผลจะประสิทธิผลสูงสุดก็ตอเมื่อนักเรียน

ต้ังใจและใหความรวมมือตอครูอาจารย  เจาหนาท่ี และสถาบันอยางเต็มท่ี  

ขอ 3  นักเรียนทราบดีวา เมื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้แลว ทางสถาบันถือวาเปนการยืนยันสิทธิการ

เรียนดวยความสมัครใจและเห็นชอบในรายละเอียดตางๆอยางดีแลว จึงไมสามารถขอคืนเงินได 

ขอ 4 นักเรียนทราบดีวา หลักสูตรนี้ เปน หลักสูตรเตรียมความพรอมสอบเขามหาวิทยาลัย ไมใชหลักสูตร

เพิ่มเกรดในโรงเรียน ฉะนั้นหลักสูตรและการเรียนการสอบอางอิงตามหลักสูตรแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการตามปกติ แตการเรียงลําดับเนื้อหา อาจไมสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียนในโรงเรียน

เรียนในชวงเวลานั้นๆ 

ขอ 5 การลาออก กอนกําหนดปดโครงการ หรือ ขาดเรียนอยางตอเนื่องเปนเวลานานเกินกวา 3 วันโดย

ไมไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการคาย ใหถือวานักเรียนหมดสภาพความเปนนักเรียนในโครงการทันที 

และไมสามารถขอเงินคืนได 

ขอ 6 การลาปวยทุกครั้งจะตองมีใบรับรองแพทยกํากับ ใหนักเรียนนําใบรับรองแพทยแสดงตอเจาหนาท่ี

คาย 

ขอ 7  การเขาเรียนสายเกิน 15 นาที ถือวา สาย สายครบ 3 ครั้ง เช็คขาด 1 วัน การขาดเรียนโครงการเกิน 

3 วันโดยไมไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการคาย ใหถือวานักเรียนหมดสภาพความเปนนักเรียนใน

โครงการทันที และไมสามารถขอเงินคืนได 

ขอ 8 ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนทราบดีวา หากพบปญหาหรือขอสงสัยใด เจาหนาท่ี และ 

ผูบริหารบีไวส พรอมใหคําตอบ และแกไขปญหาใหกับนักเรียนดวยความจริงใจเสมอ เพียงแจงให

สถาบันทราบผานทางชองทางตางๆ ฉะนั้น การโวยวายใดๆ โดยไรสาเหตุอันควร ถือเปนการแกไข

ปญหาท่ีผิด ไมควรกระทํา และถือเปนการกระทําผิดตามขอตกลงสถาบัน ในครั้งแรกถือเปนการ

ตักเตือน หากเกิดข้ึนซ้ํา ครั้ง ใหถือวานักเรียนหมดสภาพความเปนนักเรียนในโครงการทันที และไม

สามารถขอเงินคืนได 

ขอ 9 การลงทะเบียนเรียนเขารวมโครงการ ถือเปนความยินยอมสมัครใจใหทีมคณาจารย เจาหนาท่ี และ

บุคลากรบีไวส มีสวนรวมในการดูแลอนาคต นักเรียนจําเปนตองแจงขอมูลพื้นฐานอันเปนประโยชน

ตอการเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยใหแกทางสถาบัน เขารวมในกิจกรรมท่ีกําหนดอยางครบสมบูรณ



รวมถึงเขาแจงขอมูลจริงออนไลนผานเว็บไซดทุกครั้งท่ีบีไวสแจงใหปฏิบัติ หากมีการลงขอมูลลาชา 

หรือปฏิบัติไมสมบูรณตามกําหนด อันทําใหเกิดความยุงยากในการติดตามดูแล ใหถือวานักเรียน

ยินยอมสละสิทธิ์การรับรองผลอยางสมบูรณ 

ขอ 10 นักเรียนจําเปนตองลงสอบ GAT/PAT ครบท้ัง 2 ครั้ง O-NET 9 วิชาสามัญ รวมถึงสนามสอบท่ีทาง

สถาบันกําหนด แอดมิชช่ัน การสอบตรงหลังแอดมิชช่ัน ใหครบสมบูรณ หากนักเรียนไมสมัครสอบ 

หรือไมเขาสอบ อันใดอันหนึ่ง อันกอใหเกิดปญหาการขาดคะแนนในสวนใดสวนหนึ่ง ซึ่งเปนผลตอการ

สอบผานการคัดเลือก ใหถือวาการรับรองผลเปนโมฆะ และไมสามารถขอเงินคืนได 

 

ขอ 11 ผลการสอบท่ีอางอิงวาเปนผลส้ินสุด คือการสอบทุกประเภทครั้งสุดทายของปสอบ คือ 1 สิงหาคม 

2561 หากนักเรียนไมสามารถสอบผานในคณะหรือมหาวิทยาลัยใดๆได ใหแจงเจาหนาท่ี หรือ 

คณาจารยทราบทุกครั้ง เพื่อชวยเหลือแกไขและเขาพบทีมคณาจารยทุกครั้งท่ีมีการเรียกพบเพื่อ

ปรึกษาและรับคําแนะนําในการสอบเขามหาวิทยาลัย ท้ังใหความรวมมืออยางเต็มท่ี หากบายเบ่ียง 

หรือ หลีกเล่ียงความชวยเหลือ อันมีหลักฐานเห็นไดชัดเจน ใหถือวาการรับรองผลเปนโมฆะ  และไม

สามารถขอเงินคืนได 

ขอ 12 นักเรียนทราบดีวา หลักสูตรการรับรองผลนี้ เปนการรับรองผล ตัวมหาวิทยาลัย หากนักเรียนตองการ 

คณะเรียนท่ีใฝฝน มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองต้ังใจใหมากท่ีสุดเทาท่ีจําทําได  

ขอ 13 นักเรียนจําเปนตองจายคาธรรมเนียมเรียนใหครบกอนเขารวมโครงการ หากไมชําระใหถือวานักเรียน

ไมมีสิทธิในการเขารวมโครงการและใหถือวายอดคาธรรมเนียมเรียนท่ีเหลือ เปนหนี้สินตามกฎหมายท่ี

ผูปกครองนักเรียนตองชําระใหครบถวน ไมวานักเรียนจะเขาเรียนตอหรือไมก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งท่ีนักเรียนและผูปกครองทุกคนตองทราบและทําความเขาใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บีไวส์ขอแจ้งให้ทกุท่านทราบวา่ เราเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมุง่เน้นสร้างอนาคตเดก็ไทยอย่างแท้จริง และ

เป่ียมด้วยความจริงใจ กฎเกณฑ์และเง่ือนไขตา่งๆท่ีกําหนดขึน้ข้างต้น เป็นเพียงเคร่ืองมือเพ่ือใช้ควบคมุ

นกัเรียนให้ปฏิบตัติามแนวทางท่ีสถาบนักําหนด เพ่ือประสทิธิผลสงูสดุทางการเรียนและเพ่ือจดัการ

ระเบียบในคนหมูม่าก  

เราให้คํามัน่วา่ เรามีความจริงใจอย่างยิ่งท่ีจะดแูลอนาคตของบตุรหลานท่านอย่างดี สมกบัท่ีท่านไว้วางใจ 

แตอ่ย่างไรก็ตาม สถาบนัเคยตรวจพบกรณีการเข้าเรียนเพ่ือหวงัผลประโยชน์สว่นตนสงูสดุ โดยมีความ

ตัง้ใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการเพ่ือเข้าเรียนแบบไมเ่สียคา่ธรรมเนียม และท้ายท่ีสดุได้ใช้วถีิทางตา่งๆเพ่ือขอ

เงินคืนให้ได้ โดยไมใ่ห้ความร่วมมือใดๆกบัสถาบนัเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการสอบไมผ่า่นในบาง

สถาบนั เราขอแจ้งให้ทราบวา่ การสอบตดิมหาวทิยาลยัในฝันของเดก็ๆมีปัจจยัท่ีเก่ียวพนักบัตวัเดก็และ

ผู้ปกครองด้วย เราจึงต้องเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทกุท่านถึงเป้าหมายร่วมกนัของเราวา่ “เราต้องพยายาม

ทําให้นกัเรียน บตุรหลานในความปกครองของเรา ตดิคณะและมหาวทิยาลยัในฝันให้ได้ ด้วยความร่วมมือ 

ตัง้ใจในทกุวถีิทางสดุความสามารถ” 

ถึงแมว่้า นกัเรียนจะกระทําผิดเงือ่นไขบางประการ ทําใหเ้กิด บทลงโทษ การรบัรองเป็นโมฆะ  

หากแต่นกัเรียนและผูป้กครองยอมรบัในความผิดในเงือ่นไขนัน้ๆทีเ่กิดข้ึนและแก้ไขอย่างจริงใจ  

บีไวส์ก็มีความยินดีอย่างย่ิงทีจ่ะดูและบตุรหลานของท่านอย่างเต็มความสามารถต่อไป  

จนส้ินสดุโครงการและถึงฝ่ังฝัน 


