การสมัครเรียนคอร์สเปิดเทอม

การสมัครเรียนคอร์สปิดเทอม

ช่วงรับสมัครคอร์สเปิดเทอม

 สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือ
 สมัครผ่าน www.drpongtutor.com
 เตรียมสาเนาทะเบียน 1 ฉบับ
และรูปถ่าย1นิ้ว2รูป
(กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ให้นามาในวันรายงานตัว)
 ชาระค่าลงทะเบียนเรียน (ไม่แบ่งชาระ)

 ผ่านการทดสอบพื้นฐาน
 สมัครที่โรงเรียน หรือผ่านเว็บไซต์
 เตรียมสาเนาทะเบียน 1 ฉบับ
และรูปถ่าย1นิ้ว2รูป
(กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ให้นามาในวันรายงานตัว)
 ชาระค่าลงทะเบียนเรียน (แบ่งชาระเป็นค่าจองได้)

เทอม 1 : รับสมัครช่วง 10 เมษายน – พฤษภาคม
เทอม 2 : รับสมัครช่วง 10 กันยายน – ตุลาคม

การชาระค่าลงทะเบียนเรียน
รหัสคอร์สเปิดเทอม
เรียน 1 วัน (เฉพาะวันเสาร์)
รหัส
221

คอร์ส
เตรียมทหาร ม.1

ค่ำเรียน
4,000

222

เตรียมทหาร ม.2

4,000

223

เตรียมทหาร ม.3

4,000

เรียน 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์)
311 เตรียมทหาร ม.1

4,000

312

เตรียมทหาร ม.2

4,000

313

เตรียมทหาร ม.3

4,000

 ชาระผ่าน App.ธ.ไทยพาณิชย์กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ
เลขที่บัญชี 659-300-557-3 (ขั้นตอนในเว็บ)
 ชาระผ่าน ธ.กรุงไทย code 80670 หรือ
ชาระผ่าน App. ของ KTB (ขั้นตอนในเว็บ)
 ชาระผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย
โดย รับแบบฟอร์มการชาระเงินจาก
- อาคารประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงเรียน
- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
การกรอกใบนาฝาก
Ref 1. ( รหัสคอร์ส + เบอร์โทรศัพท์ )
Ref 2. ( เลขประจาตัวนักเรียน 6 หลัก )
(ยกเว้น นักเรียนใหม่กรอก Ref2. เลข 00)
 ชาระผ่านบัตรเครดิตที่อาคารหน้าโรงเรียน
 เก็บหลักฐานการชาระเงิน และนามาแสดง
ในวันเข้าเรียน (ก่อนเข้าเรียนกรุณาตรวจสอบ
รายชื่อ เข้าเรียนตามวันที่กาหนด)

กำหนดกำรเรียนรหัส 221/222/223 (เสำร์)
เทอม 1

เทอม 2

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

กำหนดกำรเรียนรหัส 311/312/313 (อำทิตย์)
เทอม 1

เทอม 2

ช่วงเรียน
เรียน
เวลาเรียน
ช่วงเรียน
เรียน
เวลาเรียน

16 มิ.ย.62 – 22 ก.ย.62
5 คาบ/สัปดาห์
0900-1500 น.
17 พ.ย.62 - 16 ก.พ.63
5 คาบ/สัปดาห์
0900-1500 น.

คอร์สเปิดเทอม
หลักสูตรเตรียมทหาร
ระดับ ม.1-ม.3
ประจาปี 2562

เฉพาะนักเรียนชาย
(เกิด พ.ศ.2545 ขึ้นไป)

Line

บริหารงานโดย

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

พ.อ.ดร. ป๋อง คำอำจ
Minor Math B.S.CE.,M.S.CE. USA
ปริญญาเอกการจัดการศึกษา

 เตรียมทหำรเรียนเฉพำะวันเสำร์
[รหัส 221/222/223]
 กำรเปิดรับสมัคร
 รับนักเรียนชั้น ม.1- ม.3
 รับเฉพาะนักเรียนชาย
 เพื่อเสริมความรู้ และปรับพื้นฐานความรู้
 เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
 กำรจัดกำรเรียน
 เทอม 1 เรียน 15 มิ.ย.62 – 21 ก.ย.62
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 0900-1500 น.
 เทอม 2 เรียน 16 พ.ย.62 - 15 ก.พ.63
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 0900-1500 น.
** จัดห้องเรียนตามเกรดของ นร. และจะ
สอบแบ่งห้องเมื่อมีการสอบประจาเดือน **
 สอนวิชำ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา
 การประเมินผลการเรียนทุก 1 เดือน
 ประกาศผลการเรียนในเว็บไซต์โรงเรียน

 ค่ำลงทะเบียนเรียน
 4,000 บาท/เทอม
 เริ่มจองเรียนตั้งแต่ 10 เม.ย.62 เป็นต้นไป
 ชาระค่าเรียนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ /
ธ.กรุงไทยทุกสาขาและเก็บหลักฐานการ
โอนเงินมารายงานตัวในวันเริ่มเรียน
 วันประกำศรำยชื่อเพื่อตรวจสอบ
เทอม 1 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 พ.ค.62
เทอม 2 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 ต.ค.62

 เตรียมทหำรเรียนเฉพำะวันอำทิตย์
[รหัส 311/312/313 ]
 กำรเปิดรับสมัคร
 รับนักเรียนชั้น ม.1- ม.3
 รับนักเรียนชาย
 เพื่อเสริมความรู้ และปรับพื้นฐานความรู้
 เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
 กำรจัดกำรเรียน
 เทอม 1 เรียน 16 มิ.ย.62 – 22 ก.ย.62
 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 0900-1500 น.
 เทอม 2 เรียน 17 พ.ย.62 - 16 ก.พ.63
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 0900-1500 น.
** จัดห้องเรียนตามเกรดของ นร. และจะ
สอบแบ่งห้องเมื่อมีการสอบประจาเดือน **

 สอนวิชำ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา
 การประเมินผลการเรียนทุก 1 เดือน
 ประกาศผลการเรียนในเว็บไซต์โรงเรียน

ระเบียบกำรเรียนหลักสูตรเปิดเทอม

 ค่ำลงทะเบียนเรียน
 4,000 บาท/เทอม
 เริ่มจองเรียนตั้งแต่ 10 เม.ย.62 เป็นต้นไป
ชาระค่าเรียนผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์/ ธ.กรุงไทย
ทุกสาขาและเก็บหลักฐานการโอนเงินมา
รายงานตัวในวันเริ่มเรียน
 วันประกำศรำยชื่อเพื่อตรวจสอบ
เทอม 1 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 พ.ค.62
เทอม 2 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 ต.ค.62

1. นร.ต้องแต่งกายชุดสุภาพนุ่งกางเกงเลยเข่า
นร.ชายให้สวมเสื้ออยู่ในกางเกง
2. เข้าเรียนตรงตามเวลาที่กาหนด
3. มาเรียนให้เซ็นชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง
4. ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน
5. ถ้า นร.จะออกนอกสถานที่ก่อนเวลากาหนดต้อง
ได้รับคายินยอมจากผู้ปกครอง และเซ็นชื่อ
ออกนอกบริเวณที่ แผนกธุรการ
6. ถ้าขาดเรียนติดกันเกิน 2 ครั้งจะโทร.แจ้ง
ผู้ปกครอง
7. สอบประเมินผลการเรียนทุก 1 เดือน
8. สถาบันลงผลการสอบใน website :
www.drpongtutor.com
9. มีเจ้าหน้าที่ส่งข้ามถนนทั้ง
เวลาเช้า – เวลาเย็น (เลิกเรียน)

หลักสูตรเตรียมทหาร ม.ต้น ปี 2562

คอร์สถัดไป : หลักสูตรปิดเทอม




เปิดเทอม
เรียน 1 วัน (เสาร์หรืออาทิตย์)
ปิดเทอม
- คอร์สเมษา63 (ประกาศรับ ม.ค.63)
- คอร์สมีนา63 (ประกาศรับ ม.ค.63)

คอร์สมีนำ63 (ม.3 ขึ้น ม.4)
นร.ที่เข้าเรียนต้องสอบผ่านพื้นฐาน มี 3กลุ่ม
1. ผลสอบประจาเดือนคอร์ส เทอม2/62
2. โควตาจากผลการสอบคอร์ส เม.ย. 62
3. ผลการสอบจาก นร.ภายนอกสถาบัน

คอร์สเมษำ63 (ม.2 ขึ้น ม.3)
นร.ที่เข้าเรียนต้องสอบผ่านพื้นฐาน มี 3กลุ่ม
1. ผลสอบประจาเดือนคอร์ส เทอม2/62
2. ผลการสอบจากนร.ภายนอกสถาบัน

