การสมัครเรียนคอร์สเปิดเทอม

การสมัครเรียนคอร์สปิดเทอม

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

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

การชาระค่าลงทะเบียนเรียน
รหัสคอร์สเปิดเทอม
เรียน 1 วัน (เฉพาะวันเสาร์)
รหัส
คอร์ส
210 โปรแกรม คณิต-อังกฤษ
211 โปรแกรม คณิต- วิทย์
เรียน 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์)
314 เตรียมทหาร ม.4-6
เรียน 2 วัน (วันเสาร์+วันอาทิตย์)
รหัส
คอร์ส
213 ส.(คณิต-อังกฤษ) + อา.(5วิชา)
[ค้างคืน]
214 ส.(คณิต-อังกฤษ) + อา.(5วิชา)
[ไม่ค้างคืน]
215 ส.[คณิต-วิทย์] + อา.(5วิชา)
[ค้างคืน]
216 ส.[คณิต-วิทย์] + อา.(5วิชา)
[ไม่ค้างคืน]

ค่าเรียน
4,000
4,000
4,000
ค่าเรียน
9,500
8,000
9,500
8,000

 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

หลักสูตรเตรียมทหาร ปี 2562




เปิดเทอม
เรียน 1 วัน (เสาร์หรืออาทิตย์)
เรียน 2 วัน (เสาร์+อาทิตย์)
ปิดเทอม
- คอร์สตุลา62 (ประกาศรับ ก.ค.62)
- คอร์สกุมภา63 (ประกาศรับ ธ.ค.62)

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

คอร์สเปิดเทอม
หลักสูตรเตรียมทหาร
ระดับ ม.4-ม.6
ประจาปี 2562

กาหนดการเรียนคอร์สเปิดเทอม
เทอม 1 :
สอบเปิดคอร์สเสาร์ที่ 8 มิถุนายน62
เรียน 15 มิถุนายน – 22 กันยายน62
เทอม 2 :
สอบเปิดคอร์สเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน62
เรียน 17 พฤศจิกายน62 – 16 กุมภาพันธ์63

+ สาหรับนักเรียนชายอายุไม่เกิน 18 ปี
ในปีที่สอบ (เกิด พ.ศ.2545 ขึ้นไป)
+ นายสิบตารวจที่ต้องการเข้าเตรียมทหาร

Line
บริหารงานโดย

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

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

 เตรียมทหารเรียนเฉพาะวันเสาร์
[รหัส 210/211]
 รับนักเรียนชาย ม.4- ม.6 (เกิดพ.ศ.2545ขึ้นไป)







รับนักเรียนนายสิบตารวจ
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 0900-1500 น.
เรียน : เพื่อปรับพื้นฐานในวิชาที่เลือกเรียน
เน้นเฉพาะ : วิชาที่นร.ต้องการปรับปรุง
ค่าเรียน 4,000 บาท /เทอม

เทอม 1
สอบแบ่งห้อง ส. 8 มิ.ย.62 เวลา 0830-1200
เริ่มเรียน ส. 15 มิ.ย.62 – 21 ก.ย.62
เทอม 2
สอบแบ่งห้อง ส. 9 พ.ย.62 เวลา 0830-1200
เริ่มเรียน ส. 16 พ.ย.62 – 15 ก.พ.63
 โปรแกรมที่เปิดเรียน (เลือกเรียน 1โปรแกรม)
 โปรแกรม คณิต-อังกฤษ [ รหัส 210 ]
 โปรแกรม คณิต- วิทย์ [ รหัส 211 ]

 เตรียมทหารเรียนเฉพาะวันอาทิตย์
[รหัส 314 ]
 รับนักเรียน ม. 4 – 6 (เกิดพ.ศ.2545ขึ้นไป)
 รับนักเรียนนายสิบตารวจ
 เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 0900-1500 น.






วิชาเรียน คณิต/วิทย์/อังกฤษ / ไทย/สังคม
เรียน : เพื่อทาโจทย์ประยุกต์
สอบประเมินผล : ทุกเดือน
ค่าเรียน 4,000 บาท /เทอม

เทอม 1
สอบแบ่งห้อง ส. 8 มิ.ย.62 เวลา 0830-1200
เริ่มเรียน อา. 16 มิ.ย.62 – 22 ก.ย.62
เทอม 2
สอบแบ่งห้อง ส. 9 พ.ย.62 เวลา 0830-1200
เริ่มเรียน อา. 17 พ.ย.62 – 16 ก.พ.63

 เตรียมทหารเรียน 2 วัน [+]
[วันเสาร์(ตามโปรแกรมที่เลือก) และวันอาทิตย์]







รับนักเรียน ม.4 - ม.6 (เกิดพ.ศ.2544ขึ้นไป)
รับนักเรียนนายสิบตารวจ
เรียนทุกเสาร์-อาทิตย์ เวลา 0900-1500 น.
สอบประเมินผล : ทุกเดือน
ค่าเรียน ไป-กลับ 8,000 บาท /เทอม
ค้างคืน 9,500 บาท /เทอม
เทอม 1
สอบแบ่งห้อง ส. 8 มิ.ย.62 เวลา 0830-1200
เริ่มเรียน ส. 15 มิ.ย.62 – อา. 22 ก.ย.62
* เริ่มพักค้างคืนวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย.62
เทอม 2
สอบแบ่งห้อง ส.9 พ.ย.62 เวลา 0830-1200
เริ่มเรียน ส. 16 พ.ย.62 – อา. 16 ก.พ.63
* เริ่มพักค้างคืนวันที่ 10 พ.ย.62

กรณีพักที่สถาบัน :
 มีสอนเสริมคืนวันเสาร์ 2 คาบ
 ฝึกพละศึกษาในเย็นวันเสาร์
 มีอาหารเย็น 1 มื้อ
 เตรียมของพักค้างในวันที่กาหนดและรายงาน
ตัวที่ตึกนอนหน้าโรงเรียน
 นาผ้าห่ม+เสื้อผ้า+รองเท้าผ้าใบ(คูเ่ ก่า)
 ห้ามใช้โทรศัพท์ (ให้ฝากโทรศัพท์เย็นวันเสาร์)
รหัสที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียน ตท. 2 วัน
 ส.[คณิต-อังกฤษ] + อา. 5 วิชา
> ค้างคืน [ รหัส 213 ]
> ไม่ค้างคืน [ รหัส 214 ]
 ส.[คณิต-วิทย์] + อา. 5 วิชา
> ค้างคืน [ รหัส 215 ]
> ไม่ค้างคืน [ รหัส 216 ]
หมายเหตุ
- นร.ที่สมัครเรียนและชาระค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว
จึงถือเป็นการจองเรียนที่สมบูรณ์
- การจองเรียนจะปิดรับเมื่อจานวนที่นั่งเต็ม

วันประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ/ห้องพัก
เพื่อตรวจสอบ
เทอม 1 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 พ.ค.62
เทอม 2 ประกาศรายชื่อวันที่ 30 ต.ค.62

ระเบียบการเรียนหลักสูตรเปิดเทอม
1. นร.ต้องแต่งกายชุดสุภาพนุ่งกางเกงเลยเข่า
นร.ชายให้สวมเสื้ออยู่ในกางเกง
2. เข้าเรียนตรงตามเวลาที่กาหนด
3. มาเรียนให้เซ็นชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง
4. ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน
5. ถ้านร.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)

คอร์สถัดไป : หลักสูตรปิดเทอม
คอร์สตุลา62
นร.ที่เข้าเรียนต้องสอบผ่าน 45-50% มี 3กลุ่ม
1. ผลสอบประจาเดือนคอร์ส เทอม1/62
2. โควตาจากผลการสอบคอร์สมีนา-เม.ย. 62
3. ผลการสอบจากนร.ภายนอกสถาบัน

