
 

ประกาศของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ

 
เน่ืองจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วประเทศตั้งแต

ม.4 ที่จะมาอยูประจําที่โรงเรียน…แตดวยความจําเปนที่นักเรียนจะตองมีความรูเบื้องตนในระดับช้ัน

ตองเรียนรวมกันในหลักสูตรเขาเตรียมทหาร เมื่อเปดคอรส

เวลา 12 เมษา-2 พฤษภาคม 2563  แทน...   โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

1. หลักสูตรออนไลน ระดับ ม.3 ขึ้น ม.4 

- ระยะเวลาเรียน   12 เมษา-2 พฤษภาคม

- วิชาเรียน  :       เรียน 6 วิชา ไดแก 

- การสอบวัดผล :  สอบวัดผลทุกๆ 4 

- ประกาศผลสอบ: ทาง www.drpongtutor.com

2. การเรียนออนไลน 

     - สามารถใชคอมพิวเตอร /มอืถือสมารทโฟน

  - ไมจํากัดเวลาเรียน เรียนเวลาไหนก็ได 

  - วีดีโอจะดูได วันตอวัน ภายใน 24 ชั่วโมง

  - วีดีโอใหมจะเขาเรียนไดวันถัดไป เวลา 

      - บางวนัอาจมีการสอนสดผานระบบออนไลน

  - สามารถถามขอสงสัยในกลองคําถามออนไลน อาจารยจะตอบกลับในวีดีโอ

3. การวัดผล/วันสอบ 

  - สอบประเมินภาพรวม 5 ครั้ง   

  - ผลสอบจะประกาศในวนัที่สอบ ไมเกิน 

วันที่สอบ 

วันท่ี 12 เม.ย.63

วันท่ี 17 เม.ย.63

วันท่ี 22 เม.ย.63

วันท่ี 27 เม.ย.63

วันท่ี 1 พ.ค. 63

                               หมายเหต:ุ  สงกระดาษคําตอบออนไลน
 

4. ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน (รับสมัครตั้งแตวันนี้ 

  4.1. กรอกขอมูลสมัครโดยแจง E-mail 

 4.2. ชําระเงนิคาลงทะเบียน 4,000 บาท

      สงหลักฐานการโอนเงนิมาที่ ไลนโรงเรยีน

  4.3. รอรับ Username และ Password 

 
 
 

ประกาศของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
ในหลักสูตร ม.3 ขึ้น ม.4 

เน่ืองจากการประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วประเทศตั้งแต 26 มีนาคม-30 เมษายน 2563  ทางโรงเรียน

แตดวยความจําเปนที่นักเรียนจะตองมีความรูเบื้องตนในระดับช้ัน ม.4 เทอม

เมื่อเปดคอรส ม.ิย.-ก.ย.63  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเปด “หลักสูตรออนไลน

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

พฤษภาคม 2563   

ไดแก วิชาคณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ

4 วัน และเฉลยขอสอบทุกครั้ง 

www.drpongtutor.com 

มอืถือสมารทโฟน/ ipad / tablet  และเตรียมเครื่องพิมพเพ่ือใชพิมพขอสอบหรือเอกสารการเรียน

นเวลาไหนก็ได  

ชั่วโมง (เปดดูไดต้ังแต 09.00 – 09.00 น.ของวนัถัดไป) 

วีดีโอใหมจะเขาเรียนไดวันถัดไป เวลา 09.00 น. 

บางวนัอาจมีการสอนสดผานระบบออนไลน 

สามารถถามขอสงสัยในกลองคําถามออนไลน อาจารยจะตอบกลับในวีดีโอ  

อบจะประกาศในวนัที่สอบ ไมเกิน 20.00 น. พรอมลงเฉลย 

ตารางสอบ 

คร้ังที่ เวลาสอบ 

63 ครั้งที่ 1 09.00 – 12.30 น. 

63 ครั้งที่ 2 09.00 – 12.30 น. 

63 ครั้งที่ 3 09.00 – 12.30 น. 

63 ครั้งที่ 4 09.00 – 12.30 น. 

63 ครั้งที่ 5 09.00 – 12.30 น. 

สงกระดาษคําตอบออนไลนหลังสอบเสร็จ ไมเกินเวลา 12.45 น. หลังจากนั้นจะปดระบบ

รับสมัครตั้งแตวันนี้ – 11 เม.ย.63) 

mail ของนักเรียนหรือผูปกครอง ในเว็บไซตของโรงเรียน 

บาท ธนาคารไทยพาณิชย เลขบัญชี 595-220833-0 ในนาม 

หลักฐานการโอนเงนิมาที่ ไลนโรงเรยีน “@twschool1992”  

Password ในอีเมลล ที่นร.แจงมาใน 1-2 วัน หลังชําระเงิน 

1 

ทางโรงเรียนจึงตองยกเลิกคอรส ม.3 ขึ้น 

เทอม1 เพ่ือใหเรียนทันกับ ม.5-6  ท่ี

หลักสูตรออนไลน ม.3 ขึ้น ม.4” ในหวง

ภาษาไทย และสังคม  

และเตรียมเครื่องพิมพเพ่ือใชพิมพขอสอบหรือเอกสารการเรียน 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นจะปดระบบ 

ในนาม ขัตตยิาพร คําอาจ 
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5.    การปฏิบตัสิําหรับผูจองเรียนไวแลว  

  5.1  หากไมตองการเรียนออนไลน  ใหพิมพใบคํารองและกรอกรายละเอียดเพ่ือขอคืนเงนิ และทําเครื่องหมาย X (กากบาท) ในขอ 1  

      5.2  ผูที่ตองการยายคอรสเพ่ือไปเรียนหลักสูตรออนไลน  (กรณีทีช่ําระเฉพาะคาจองเรยีน) 

                  1)  ใหพิมพใบคํารองและกรอกรายละเอียดขอยายคอรสไปเรียนหลักสูตรออนไลน  และทําเครื่องหมาย X (กากบาท) ในขอ 2 

           2)  และใหกรอกขอมูลหนาเวป็ไซตเพ่ือนําขอมูลไปเขาระบบออนไลนใหกับนักเรียน 

       3)  ในกรณีน้ีเปนผูที่จองเรียนจํานวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ไวกอน ดังนั้นทางโรงเรียนจะไมไดคืนเงนิให (เนื่องจากคา 

                เรียนออนไลน 4,000 บาท) 

      5.3  ผูที่ตองการยายคอรสเพ่ือไปเรียนหลักสูตรออนไลน  (กรณีทีช่ําระคาเรียนครบถวนแลว) 

                  1)  ใหพิมพใบคํารองและกรอกรายละเอียดขอยายคอรสไปเรียนหลักสูตรออนไลน  และทําเครื่องหมาย X (กากบาท) ในขอ 3 

           2)  และใหกรอกขอมูลหนาเว็ปไซตเพ่ือนําขอมูลไปเขาระบบออนไลนใหกับนักเรียน 

       3)  ในกรณีน้ีเปนผูที่ชําระครบเต็มจํานวน ดังน้ันทางโรงเรียนจะดําเนินการคืนเงินสวนตางใหภายหลัง 

 หมายเหตุ :   

** ทั้ง 3 ขอเมื่อกรอกขอมูลในใบคํารองเรียบรอยใหสงไปยัง  

    E-mail : t.w.school@hotmail.com  หรือ Line บัญชีทางการของโรงเรียน : @twschool1992 

      ** โรงเรียนจะโอนเงนิคืนใหตามใบคํารอง ภายใน 1-2 สัปดาห โดยใหผูปกครองตรวจสอบ หากเกินกําหนดสามารถ โทร. 

                032-389-296 หรือ แจงใน @twschool1992 

      

   โรงเรียนกวดวชิาธนวรรณตองขออภัยในความไมสะดวกในการขอรบัเงนิคืนเน่ืองจากตองคืนเงินหลายหลักสตูรจึง

จําเปนตองมีหลักฐานเพ่ือการบญัช ีซึ่งบางครั้งมีปญหาในการชองทางการโอนของธนาคารจึงอาจเกิดความลาชาได  

 

 

 

                                                                                   โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

          ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 63 
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 โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ(อ.ปอง)     วัน/เดือน/ป ................................ 
 220 หมู8 ต. บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี
 
 

แบบฟอรมคํารองคอรสมีนาคม 2563 
(General Petition Form) 

 
 

 ช่ือนักเรียน............................................................................................................. รหสัประจําตัว ......................................... 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่............................ โรงเรียน .....................................................................  จังหวัด................................................................ 

เบอรติดตอ .......................................................................................................................................................................................................... 

มีความประสงค  

  1. ขอคืนเงนิ จํานวน ....................................... บาท (.....................................................................................) 

 2. ขอยายคอรสไปเรยีนหลักสูตรออนไลน  (คาลงทะเบยีนเรยีนออนไลน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน)) 

 3. ขอยายคอรสไปเรยีนหลักสูตรออนไลน และขอคืนเงินสวนตางจํานวน..........................บาท (.............................................) 

หมายเหตุ :   

1.  ผูมีความประสงคตาม ขอ1. ขอคืนเงิน และ ขอ3. คนืเงินสวนตาง    ใหแจงรายละเอียดช่ือบัญชีที่ตองการรับเงนิคืน 

2.  ชื่อบัญชี .....................................................................หมายเลขบัญช ี..............................................ธนาคาร ......................................... 

3.  สงแบบฟอรมไปยัง   E-mail: t.w.school@hotmail.com   หรือ ID Line:  @twschool1992 

4.  โรงเรียนจะคืนเงินภายใน 1-2 สัปดาห ขอใหผูปกครองตรวจสอบหากไมไดรบัคืนสามารถแจงใน Line บัญชีทางการ หรือโทรสอบถาม 

032-389-296 

        

                       ลงช่ือผูปกครอง ......................................................... 

                                                                                                                                   (                                                      ) 

                    วันที ่................/......................./................. 

 

สําหรับเจาหนาที ่
 ตรวจสอบแลว 
 
 
          ลงช่ือผูรบัเรื่อง ............................................................... 

                   วันที ่................/......................./................. 
 
สําหรับผูจัดการ                 สาํหรบัผูปกครองนักเรียน 
 
 
 
 

ลงช่ือ ........................................................                       ลงช่ือ ...............................................................  
(                                                      )            (                                                      ) 

                  วันที.่............../................./..............                          วันที่ ................/......................./................. 

 


