การสมัครเรียนคอรสเปดเทอม
สมัครดวยตนเองที่โรงเรียน หรือ
สมัครผาน www.drpongtutor.com
เตรียมสําเนาทะเบียน 1 ฉบับ
และรูปถาย1นิ้ว2รูป
(กรณีสมัครผานเว็บไซตใหนํามาในวันรายงานตัว)
 ชําระคาลงทะเบียนเรียน (ไมแบงชําระ)

การสมัครเรียนคอรสปดเทอม
(ม.2ขึ้นม.3 และ ม.3ขี
ม ้นม.4)
ผผานการทดสอบพื้นฐาน (เฉพาะนร.ชาย)
สมั
สมัครทีโ่ รงเรียน หรือผานเว็บไซต
เตรี
เตรียมสําเนาทะเบียน 1 ฉบับ
และรูปถาย1นิ้ว2รูรูป
(กรณี
กรณีสมัครผานเว็บไซตใหนํามาในวันรายงานตัว)
ชํชําระคาลงทะเบียนเรียน(แบงชําระเปนคาจองได)

ชวงรับสมัครคอรสเปดเทอม
เทอม 1 : รับสมัครชวง 10 เมษายน – พฤษภาคม
เทอม 2 : รับสมัครชวง 24 สิงหาคม – ตุลาคม
กําหนดการเรียนรหัส 221/222/223 (เสาร)
เทอม 1
เทอม 2

การชําระคาลงทะเบียนเรียน
รหัสคอรสเปดเทอม
เรียน 1 วัน (เฉพาะวันเสาร)
รหัส
221

คอรส
เตรียมทหาร/เสริมความรู ม.1

คาเรียน
4,000

222

เตรียมทหาร/เสริมความรู ม.2

4,000

223

เตรียมทหาร/เสริมความรู ม.3

4,000

เรียน 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย)
311 เตรียมทหาร/เสริมความรู ม.1

4,000

312

เตรียมทหาร/เสริมความรู ม.2

4,000

313

เตรียมทหาร/เสริมความรู ม.3

4,000

หมายเหตุ : [ ม.1 และ ม.2 ในเทอม 2 ป62
รับเรียนเฉพาะวันเสาร ]

 ชําระเงินสดทีที่โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ
 ชําระผาน App.. หรือหนาเคานเตอร
ธนาคาร (ตองสสงหลักฐานเพื่อยืนยันการชําระ )
ชื่อบัญชี “ขัขัตติยาพร คําอาจ”
อาจ
 ธ.กรุงศรีฯ เลขที่ 8001–54899-0
 ธ.กรุ
กรุงเทพ เลขที่ 276–463 - 4776
 ธ.ทหารไทย เลขที่ 409-235752-6
 ธ.กรุงไทย เลขที่ 744-0-41796-8
 ชําระผาน App.. หรือหนาเคานเตอร
ธ.กรุงไทย (แบบมี Ref > ไมตองสงหลักฐาน
ยืนยัน) code 80670
ชื่อบัญชี “โรงเรี
โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ”
าธนวรรณ
การกรอกใบนําฝาก
Ref 1. ( รหัสคอรส + เบอรโทรศัพท )
Ref 2. ( เลขประจําตัวนักเรียน 6 หลัก )
(ยกเวน นักเรียนใหมกรอก Ref2. เลข 00)
ชํชําระผานบัตรเครดิตที่อาคารหนาโรงเรียน
 เก็บหลักฐานการชําระเงินและตรวจสอบชื่อ
เขาเรียนตามวันที่กําหนด

เริ่มเรียน 15 มิ.ย.62 – 21 ก.ย.62
เรียน 5 คาบ/สัปดาห
เวลาเรียน 0900-1500 น.
เริ่มเรียน 16 พ.ย.62- 15ก.พ.63
เรียน 5 คาบ/สัปดาห
เวลาเรียน 0900-1500 น.

กําหนดการเรียนรหัส 313 (อาทิตย)
เทอม 1
เทอม 2

ชวงเรียน 16 มิ.ย.62 – 22 ก.ย.62
เรียน 5 คาบ/สัปดาห
เวลาเรียน 0900-1500 น.
ชวงเรียน 17 พ.ย.62- 16ก.พ.63
เรียน 5 คาบ/สัปดาห
เวลาเรียน 0900-1500 น.

Line : @twschool1992

www.drpongtutor.com
E-mail : t.w.school@hotmail.com
032-389-296

คอรสเปดเทอม
หลักสูตรเตรียมทหาร
และ

หลักสูตรเสริมความรู
ระดับ ม.1-ม.3
ประจําป 2562

รับ
นักเรียนชาย-หญิง

บริหารงานโดย

พ.อ.ดร. ปอง คําอาจ
Minor Math B.S.CE.,M.S.CE. USA
ปริญญาเอกการจัดการศึกษา

เตรียมทหาร-เสริมความรู
เฉพาะวันเสาร
[รหัส 221/222/223]
การเปดรับสมัคร
 รับนักเรียนชั้น ม.1- ม.3
 รับนักเรียนชาย – หญิง
 เพื่อเสริมความรู และปรับพื้นฐานความรู
 เพื่อเตรียมสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร
 เพื่อเตรียมสอบเขา ม.4
การจัดการเรียน
 เทอม 1 เรียน 15 มิ.ย.62 – 21 ก.ย.62
เรียนทุกวันเสาร เวลา 0900-1500 น.
 เทอม 2 เรียน 16 พ.ย.62 - 15 ก.พ.63
เรียนทุกวันเสาร เวลา 0900-1500 น.
** จัดหองเรียนตามเกรดของนร. และจะ
สอบแบงหองเมื่อมีการสอบประจําเดือน**
 สอนวิชา คณิตศาสตร /วิทยาศาสตร
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา
 การประเมินผลการเรียนทุก 1 เดือน
 ประกาศผลการเรียนในเว็บไซตโรงเรียน

คคาลงทะเบียนเรียน
 4,000 บาท//เทอม
 เริ่มจองเรียนตั้งแต 24 ส.ค.62 เปนตนไป
 ชําระคาเรียนด
น วยเงินสดที่โรงเรียนกวด
วิชาธนวรรณ หรือโอนผานธนาคารและ
เก็บหลักฐานการโอนเงินมารายงานตัวใน
วันเริ่มเรียน
วัวันประกาศรายชื่อเพื่อตรวจสอบ
เทอม 1 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 พ.ค.62
เทอม 2 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 ต.ค.62

เตรี
เตรียมทหารเรียนเฉพาะวันอาทิตย
[รหั
รหัส 313 ]
การเปดรับสมัคร
 รับนักเรียนชัชั้น ม.3
 รับนักเรียนชาย
 เพื่อเสริมความรู และปรับพื้นฐานความรู
 เพื่อเตรียมสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการเรียน
 เทอม 1 เรียน 16 มิ.ย.62 – 22 ก.ย.62
 เรียนทุกวันอาทิตย เวลา 0900-1500 น.
 เทอม 2 เรียน 17 พ.ย.62 - 16 ก.พ.63
เรียนทุกวันอาทิตย เวลา 0900-1500 น.
**จัจัดหองเรียนตามเกรดของนร.
นตามเกรดของนร และจะ
สอบแบงหองเมื่อมีการสอบประจําเดือน**
น

 สอนวิชา คณิตศาสตร /วิทยาศาสตร
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา
 การประเมินผลการเรียนทุก 1 เดือน
 ประกาศผลการเรียนในเว็บไซตโรงเรียน
คาลงทะเบียนเรียน
 4,000 บาท/เทอม
 เริ่มจองเรียนตั้งแต 24 ส.ค.62 เปนตนไป
 ชําระคาเรียนดวยเงินสดทีที่โรงเรียนกวดวิชา
ธนวรรณ หรือโอนผานธนาคารและเก็บ
หลักฐานการโอนเงินมารายงานตัวในวันเริ่ม
เรียน
วันประกาศรายชื่อเพื่อตรวจสอบ
เทอม 1 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 พ.ค.62
เทอม 2 ประกาศรายชื่อวันที่ 4 พ.ย.62

หลักสูตรเตรียมทหาร ม.ตน ป 2562



เปดเทอม
เรียน 1 วัน (เสารหรืออาทิตย)
ปดเทอม
- คอรสเมษา63 (ประกาศรับ ม.ค.63)
- คอรสมีนา63 (ประกาศรับ ม.ค.63)

ระเบียบการเรียนหลักสูตรเปดเทอม
1. นร.ตองแตงกายชุดสุภาพนุงกางเกงเลยเขา
นร.ชายใหสวมเสื้ออยูในกางเกง
2. เขาเรียนตรงตามเวลาที่กําหนด
3. มาเรียนใหเซ็นชื่อเขาเรียนทุกครั้ง
4. ไมอนุญาตใหใชโทรศัพทในเวลาเรียน
5. ถานร.จะออกนอกสถานที่กอนเวลากําหนดตอง
ไดรับคํายินยอมจากผูปกครอง และเซ็นชื่อ
ออกนอกบริเวณที่ แผนกธุรการ
6. ถาขาดเรียนติดกันเกิน 2 ครั้งจะโทร.แจง
ผูปกครอง
7. สอบประเมินผลการเรียนทุก 1 เดือน
8. สถาบันลงผลการสอบใน website :
www.drpongtutor.com
9.มีเจาหนาทีส่ งขามถนนทั้ง
เวลาเชา – เวลาเย็น (เลิกเรียน)

คอรสถัดไป : หลักสูตรปดเทอม
คอรสมีนา’63 (ม.3 ขึ้น ม.4)
นร.ที่เขาเรียนตองสอบผานพื้นฐานมี 3 กลุม
1. ผลสอบประจําเดือนคอรส เทอม2/62
2. โควตาจากผลการสอบคอรส เม.ย. 62
3. ผลการสอบจากนร.ภายนอกสถาบัน

คอรสเมษา’63 (ม.2 ขึ้น ม.3)
นร.ที่เขาเรียนตองสอบผานพื้นฐานมี 2 กลุม
1. ผูเรียน เทอม2/62 พิจารณาจากผลสอบ
ประจําเดือน
2. ผูที่ไมไดเรียนเทอม 2/62 นร.ตองแจง
ความจํานงขอสอบและตองผานเกณฑขั้นต่ํา

