
การช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
 

รหัสคอร์สเปิดเทอม 
 

เรียน 1 วัน (เฉพาะวันเสาร)์ 

รหัส คอร์ส ค่าเรียน 

221 เตรียมทหาร/เสริมความรู้  ม.1 4,000 

222 เตรียมทหาร/เสริมความรู้  ม.2 4,000 

223 เตรียมทหาร/เสริมความรู้  ม.3 4,000 

 

 

 

ก าหนดการเรียนรหัส 221/222/223 (เสาร์) 

เทอม 1 เริ่มเรียน    18 ก.ค.63 – 24 ต.ค.63 

 เรียน 5 คาบ/สัปดาห์  

 เวลาเรียน 0900-1500 น. 

เทอม 2 เริ่มเรียน     14 พ.ย.63- 13 ก.พ.64 

 เรียน 5 คาบ/สัปดาห์ 

 เวลาเรียน 0900-1500 น. 
  ช าระเงินสดท่ีโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

 ช าระผ่าน App. หรือหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร        

(ต้องส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการช าระ ) 

        ชื่อบัญชี “ขัตติยาพร ค าอาจ” 

 ธ.กรุงศรีฯ เลขท่ี 8001–54899-0 

 ธ.กรุงเทพ เลขท่ี 276–463 - 4776 

 ธ.ทหารไทย เลขท่ี  409-235752-6 

 ธ.กรุงไทย เลขท่ี 738-0-19391-0 
ช าระผ่าน App. หรือหน้าเคาน์เตอร์  

ธ.กรุงไทย (แบบมี Ref > ต้องส่งหลักฐานยืนยัน)  

code 80670   

  ชื่อบัญชี “โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ” 
  การกรอกใบน าฝาก 

  Ref 1. ( รหัสคอร์ส + เบอร์โทรศัพท์ ) 

  Ref 2. ( เลขประจ าตัวนักเรียน 6 หลัก ) 

  (ยกเว้น นักเรียนใหม่กรอก Ref2. เลข 00)       

ช าระผ่านบัตรเครดิตท่ีอาคารหน้าโรงเรียน 

เก็บหลักฐานการช าระเงินและตรวจสอบชื่อ   

   เข้าเรียนตามวันท่ีก าหนด 

 

การสมัครเรียนคอร์สเปิดเทอม 
สมัครด้วยตนเองที่โรงเรยีน หรอื 
สมัครผ่าน www.drpongtutor.com 
เตรียมส าเนาทะเบยีนบ้าน 1 ฉบับ 
และรูปถ่าย1น้ิว2รูป 
(กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ให้น ามาในวันรายงานตัว) 
 ช าระค่าลงทะเบยีนเรยีน (ไมแ่บ่งช าระ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมัครเรียนคอร์สปิดเทอม 

(ม.2ขึ้นม.3 และ ม.3ขี้นม.4) 
ผ่านการทดสอบพื้นฐาน (เฉพาะนร.ชาย) 

สมัครทีโ่รงเรยีน หรือผ่านเว็บไซต ์

เตรียมส าเนาทะเบยีนบ้าน 1 ฉบับ 

     และรูปถ่าย1นิ้ว2รูป 

(กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ให้น ามาในวันรายงานตัว) 

ช าระค่าลงทะเบียนเรียน(แบ่งช าระเป็นค่าจองได้) 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงรับสมัครคอร์สเปิดเทอม 
เทอม 1 : รับสมัครช่วง  15 มิ.ย. – 15 ก.ค.63 

เทอม 2 : รับสมัครช่วง  กันยายน – ตุลาคม 63 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บัญชีไลน์ทางการ : @twschool1992 
 

 

 

 

www.drpongtutor.com 
E-mail : t.w.school@hotmail.com 

032-389-296 
081-778-0870 

 

 
 

คอร์สเปิดเทอม 
หลักสูตรเตรียมทหาร 

และ 

หลักสูตรเสริมความรู้ 
ระดับ ม.1-ม.3 

ประจ าปี 2563 
 

รับ 

นักเรียนชาย-หญงิ 
 

 

 

 

บริหารงานโดย 

พ.อ.ดร.ป๋อง ค าอาจ 

Minor Math B.S.CE.,M.S.CE. USA 

ปริญญาเอกการจัดการศึกษา 



หลักสูตรเตรียมทหาร ม.ต้น ปี 2564 

 เปิดเทอม 
เรียน 1 วัน / สัปดาห์ 

 ปิดเทอมภาคฤดูร้อน 
- คอร์สเมษา 64 (ม.2ข้ึนม.3) 
- คอร์สมีนา 64 (ม.3ขึ้นม.4) 

เตรียมทหาร-เสริมความรู้ 
เฉพาะวันเสาร์ 

[รหัส 221/222/223] 
 

ระเบียบการเรียนหลักสูตรเปิดเทอม คอร์สถัดไป : หลักสูตรปิดเทอม 
 

คอร์สมีนา’64 (ม.3 ข้ึน ม.4) 
นร.ที่เข้าเรียนต้องสอบผ่านพ้ืนฐานมี 3 

กลุ่ม 

1. ผลสอบประจ าเดือนคอร์ส เทอม2/63 

2. โควตาจากผลการสอบคอร์ส เม.ย. 63 

3. ผลการสอบจากนร.ภายนอกสถาบัน 

 

คอร์สเมษา’64 (ม.2 ขึ้น ม.3) 

นร.ที่เข้าเรียนต้องสอบผ่านพื้นฐานมี 2 

กลุ่ม 

1. ผู้เรียน เทอม2/63 พิจารณาจากผล

สอบประจ าเดือน 

   2. ผู้ที่ไม่ได้เรียนเทอม 2/63 นร.ต้อง

แจ้งความจ านงขอสอบและต้องผ่าน

เกณฑ์ขั้นต่ า 

 

หมายเหตุ....การรับสมัครในป ี64 อาจมี 

การเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์โดย

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

 

 
 
 

 

 การเปิดรับสมัคร 

 รับนักเรียนชั้น ม.1- ม.3 

 รับนักเรียนชาย – หญิง  

 เพ่ือเสริมความรู้ และ ปรับพ้ืนฐาน 
ความรู้ 

 เพ่ือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียม
ทหาร 

 เพ่ือเตรียมสอบเข้า ม.4 
 

 การจัดการเรียน 

 เทอม 1  
เรียน  18 ก.ค.63 – 24 ต.ค.63 
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 0900-1500 น. 

 เทอม 2  
เรียน  14 พ.ย.63 - 13 ก.พ.64 

 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 0900-1500 น. 

 สอนวิชาคณิตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ 
 ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา 

 ประเมินผลการเรียนทุก 1 เดือน 

 ประกาศผลการเรียนในเว็บไซต์ 

 ค่าลงทะเบียนเรียน  

 4,000 บาท/เทอม 

 เริ่มจองเรียนตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

 ช าระค่าเรียนด้วยเงินสดที่โรงเรียน
กวดวิชาธนวรรณ หรือโอนผ่าน
ธนาคารและเก็บหลักฐานการโอน
เงินมารายงานตัวในวันเริ่มเรียน 
 

วันประกาศรายช่ือเพื่อตรวจสอบ 
เทอม 1 ประกาศรายชื่อวันที่ 16 ก.ค.63 
เทอม 2 ประกาศรายชื่อวันที่ 11 พ.ย.63 

 

** จัดห้องเรียนตามเกรดของนร. และจะ
สอบแบ่งห้องเมื่อมีการสอบ

ประจ าเดือน** 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
1. นร.หญิงต้องแต่งกายชุดสุภาพนุ่งกางเกง

คลุมเข่า   

2. นร.ชายให้สวมเสื้ออยู่ในกางเกง 

3. เข้าเรียนตรงตามเวลาที่ก าหนด 

4. มาเรียนให้เซ็นชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง 

5. ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน 

6. ถ้านร.จะออกนอกสถานที่ก่อนเวลา

ก าหนดต้อง ได้รับค ายินยอมจากผู้ปกครอง 

และเซ็นชื่อออกนอกบริเวณที่ แผนกธุรการ 

6. ถ้าขาดเรียนติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

จะมีผลในการพิจารณาเข้าแคมป์  

7. สอบประเมินผลการเรียนทุก 1 เดือน 

8. สถาบันลงผลการสอบใน website : 

    www.drpongtutor.com 

9. มีเจ้าหน้าที่ส่งข้ามถนนทั้ง  

    เวลาเช้า – เวลาเย็น (เลิกเรียน) 

 

 

 

 


