
การปฏิบัติในวันรายงานตัว 
วันที่ 28 เม.ย.64 

 

0830  - 1400 น.     ลงทะเบียนที่อาคาร CB 
1400 – 1415 น.     รวมพลเพ่ือเขาสอบ  
1430 – 1700 น.     สอบแบงหองเรียน 
 
หมายเหตุ 

 คาใชจายสวนที่เหลือให นร.ชําระโดยเงินสดท่ี

สถาบันในวันรายงานตัว 28 เม.ย.64  ณ อาคารCB 

 นําหลักฐานการจองเรียนมาแสดงในวันรายงานตัว 

 หากนร.ไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธ์ิเรียน 

(ยกเวน..โทรแจงใหทางสถาบันทราบ) 

 ประกาศรายชื่อผูเขาเรียน-หองพัก 23 เม.ย.64 

 

สถานท่ีเรียน 
220 หมู 8 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

ติดถนนเพชรเกษม  ขางซอยวัดหนองร ี
ตรงขาม รพ.สัตวหนองโพ 

 

 

บัญชีไลนทางการ : @twschool1992 
 
 
 

 
www.drpongtutor.com 

E-mail : t.w.school@hotmail.com 
032-389-296 /081-778-0870 

เวลาตดิตอ 0830-1600 

 

               
  

          (กวดวชิาเขา้เตรยีมทหารอ
 

ปิดเทอมภาคฤดู
แคมปพ์

    หลกัสูตรเรยีนล่วงหนา้หลกัสูตรเรยีนล่วงหนา้
  [  ม.2

           [ ม. 3
 

แบบไป

อาํนวยการสอนโดย

 พ.อ.ดร. 
ป.เอก การจดัการศกึษา   

ป.ตร ี- ป.โท วศิวกรรมโยธา
และคณติศาสตร์

 

 
 

     โรงเรยีนกวดวชิาโรงเรยีนกวดวชิา  
   ธนวรรณ 

กวดวชิาเขา้เตรยีมทหารอ.ป๋อง) 

 
ปิดเทอมภาคฤดูร้อน 

แคมปพ์.ค.64 

 
หลกัสูตรเรยีนล่วงหนา้หลกัสูตรเรยีนล่วงหนา้  

2 ขึน ม. 3 ] 
และ 

3 ขึน ม. 4 ] 

แบบไป-กลบั 
 
 

อาํนวยการสอนโดย 

. ป๋อง  คาํอาจ 
เอก การจดัการศกึษา                            

โท วศิวกรรมโยธา 
และคณติศาสตร์ จาก สหรฐัอเมรกิา 

การปฏิบัติในวันรายงานตัว 
วันที่ 28 เม.ย.64 

 

0830  - 1400 น.     ลงทะเบียนที่อาคาร CB 
1400 – 1415 น.     รวมพลเพ่ือเขาสอบ  
1430 – 1700 น.     สอบแบงหองเรียน 
 
หมายเหตุ 

 คาใชจายสวนที่เหลือให นร.ชําระโดยเงินสดท่ี

สถาบันในวันรายงานตัว 28 เม.ย.64  ณ อาคารCB 

 นําหลักฐานการจองเรียนมาแสดงในวันรายงานตัว 

 หากนร.ไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธ์ิเรียน 

(ยกเวน..โทรแจงใหทางสถาบันทราบ) 

 ประกาศรายชื่อผูเขาเรียน-หองพัก 23 เม.ย.64 

 

สถานท่ีเรียน 
220 หมู 8 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

ติดถนนเพชรเกษม  ขางซอยวัดหนองร ี
ตรงขาม รพ.สัตวหนองโพ 

 

 
บัญชีไลนทางการ : @twschool1992 

 
 
 

 
www.drpongtutor.com 

E-mail : t.w.school@hotmail.com 
032-389-296 /081-778-0870 

เวลาตดิตอ 0830-1600 
 
 

 

 

ไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธ์ิเรียน 

 

                  โรงเรยีนกวดวชิาโรงเรยีนกวดวชิา  
    ธนวรรณ 

          (กวดวชิาเขา้เตรยีมทหารอ.ป๋อง) 
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    หลกัสูตรเรยีนล่วงหนา้หลกัสูตรเรยีนล่วงหนา้  
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และ 
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 แบบไป-กลบั 
 
 

อาํนวยการสอนโดย 

 พ.อ.ดร. ป๋อง  คาํอาจ 
ป.เอก การจดัการศกึษา                           

ป.ตร ี- ป.โท วศิวกรรมโยธา 
และคณติศาสตร์ จาก สหรฐัอเมรกิา 

 

 

 



การชําระคาลงทะเบียนเรียน 

หลักสูตรปดเทอมภาคฤดูรอน
เรียน 28 เม

[ระยะเวลา 

การสมัครเรียนคอรสปดภาคฤดูรอน 
สมัครดวยตนเองที่โรงเรยีน หรอื 
สมัครผาน www.drpongtutor.com 
เตรียมสําเนาทะเบยีน 1 ฉบับ 
และรูปถาย1นิ้ว2รูป (เฉพาะนร.ใหม) 
(กรณีสมัครผานเว็บไซตใหนํามาในวันรายงานตัว) 
ชําระคาลงทะเบียนเรียนตามระเบียบการ
ลงทะเบียน 

 

 
 

 ชําระเงินสดที่โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
 ชําระผาน App. หรือหนาเคานเตอรธนาคาร 
(ไมมี Ref. ตองสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการชําระเงิน) 
ชื่อบัญชี “ขัตติยาพร คําอาจ” 

 ธ.กรุงศรีฯ เลขที่ 8001–54899-0 

 ธ.กรุงเทพ เลขที่ 276–463 -4776 

 ธ.ทหารไทยเลขที่  409-235752-6 

 ธ.กรุงไทย เลขที่ 738-0-19391-0 
 ชําระผาน App. หรือหนาเคานเตอร 
ธ.กรุงไทย (รหสัโรงเรียน (code) 80670)   
ชื่อบัญชี “โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ” 
การกรอกใบนําฝาก 
  Ref 1. ( รหัสคอรส + เบอรโทรศัพท ) 
  Ref 2. ( เลขประจําตัวนักเรียน 6 หลัก ) 
  (ยกเวน นักเรยีนใหมกรอก Ref2. เลข 00) 
ชําระผานบตัรเครดติท่ีอาคารหนาโรงเรียน 
 เก็บหลักฐานการชําระเงนิและตรวจสอบชื่อ   
 เขาเรียนตามวันที่กําหนด 
 
 
 

 

 
 
 
 
คุณสมบัติ 
1. นักเรียนชาย และหญิง 
2. นักเรียนชาย และหญิง ช้ัน ม
3. ตองการเรียนวิชาการลวงหนา
 

วิชาที่สอน /เวลาเรียน
@  สอน 5 วิชาหลัก ไดแก
    - คณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร 
-     ภาษาไทย /- สังคมศึกษา
@  เวลาเรียนแตละวัน 
 แบบไปกลับ เวลา 

แนวทางการสอน 
@   ปูพ้ืนฐานวิชา ชั้น ม
@   ปูพ้ืนฐานวิชา ชั้น ม
@   ฝกทําขอสอบและแบบฝกหดั
@   ประเมินผลการเรียน
 

คาลงทะเบียน 
คาเอกสาร/คาเรียน/คาอาหาร
      จองเรียน  4,000 
      ชําระที่เหลือ   4,000 
หรือชําระในวันรายงานตัวดวยเงินสด
 
แบบไป-กลับ ตองมีผูปกครองมารบัดวยรถสวนตัว
เทานั้น 

 

ปดเทอมภาคฤดูรอน ป 2564 
เม.ย.- 11 พ.ค.64 

ระยะเวลา 14 วัน] 
 

การชําระคาลงทะเบียนเรียน 

และหญิง ชั้น ม.2 กําลังข้ึนช้ัน ม.3 
นักเรียนชาย และหญิง ช้ัน ม.3 กําลังขึ้นช้ัน ม.4 
ตองการเรียนวิชาการลวงหนา 

เวลาเรียน    
วิชาหลัก ไดแก 

วิทยาศาสตร / ภาษาอังกฤษ       
สังคมศึกษา 

แตละวัน  
แบบไปกลับ เวลา 0900-1600 น. 

ชั้น ม.3 ลวงหนา (ม.2ข้ึนม.3) 
ชั้น ม.4 ลวงหนา (ม.3ข้ึนม.4) 

ฝกทําขอสอบและแบบฝกหดัระหวางเรยีน 
ประเมินผลการเรียนตลอดหลักสูตร 

คาอาหาร1มือ้  8,000  บาท 
000 บาท 
000 บาท (ภายใน22เม.ย.

รายงานตัวดวยเงินสด28เม.ย.64) 

ตองมีผูปกครองมารบัดวยรถสวนตัว
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คุณสมบัติ 
1. นักเรียนชาย และหญิง ช้ัน ม.2 กําลังข้ึนช้ัน ม.3 
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วิชาที่สอน /เวลาเรียน    
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แบบไป-กลับ ตองมีผูปกครองมารบัดวยรถสวนตัว
เทานั้น 

 


