หลักสูตรเข้าแคมป์ ตุลาคม 61
ระยะเวลาเรียน
30 ก.ย. – 23 ต.ค. 2561

ระเบียบการเข้าแคมป์ ตุลาคม 61

1. นักเรียนพักกับทางโรงเรียนเป็นห้องปรับ
อากาศ (นอนรวม)
2. มีอาหาร 3 มือ + บริการซักผ้า
CODE 130 (รหัสหลักสูตร )
3. ฝึ กพลศึกษาทุกเย็น
4. มีฝ่ายปกครองดูแล 24 ชัวโมง
 รับจองเฉพาะผูส้ อบผ่านเกณฑ์
5. การเข้า-ออกบริเวณต้องมีบตั รบันทึกรายการ
 ตังแต่ 18 กรกฎาคม 61 กระทังเต็ม
6. สิงทีต้องเตรียม คือ ผ้าห่ม , เสือผ้าตามสบาย
 ชําระค่าเรียนส่วนทีเหลือไม่เกิน 22 ก.ย.61
รองเท้าผ้าใบสําหรับออกกําลังกาย , ของใช้
 เตรียมความพร้อมล่วงหน้า
ส่วนตัว สบู่ ยาสีฟนั แปรงสีฟนั ไม้แขวน
เพือสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
เสือ รองเท้าแตะ สบูซ่ กั ชันใน
 ฝึ กความมีระเบียบ วินยั และวิชาการ
* สถาบัน มีทนอน
ี และหมอนให้
 รับเฉพาะนักเรียนชาย
* เสือผ้า รองเท้าควรเป็นของเก่าเพือ
 อยู่ชนั ม.4 – ม.6
ป้องกันการสูญหาย
 เกิด พ.ศ. 2544 - 2546
7. ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบทางโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด เช่น
 มีความตังใจมาเรียนโดยไม่ถูกบังคับ
การเรียนการสอน
 ไม่ตงกลุ
ั ่มทําตัวเป็นนักเลง /ผูม้ อี ทิ ธิพล
 เรียน 0900 – 2100 ทุกวัน
 ไม่ลกั ขโมยของ / ดืมแอลกอฮอล์ /สูบบุหรี
 วิชาเรียน : คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ
 ไม่นําเครืองใช้ไฟฟ้ามาใช้ หรือมือถือ
 เจาะเนื อหาเข้าเตรียมหทารสีเหล่าทัพ
 ไม่ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รบั อนุญาต
 สอบใหญ่ 4-6 ครัง
 ปฏิบตั ติ ามระเบียบของการเข้าทีพัก
 สอบแบบ speed test 4-6 ครัง
8. ผูป้ กครองสามารถเยียมนักเรียนได้
 ใช้รปู แบบการสอนแบบสร้างสมประสบการณ์
เฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์
 ฝึ กทําข้อสอบเก่าและแบบฝึ กหัดเพิมเติม
เวลา 1200-1300 และ 1700-1800
มากกว่า 1000 ข้อ
หากพบการกระทําผิดระเบียบ ทางโรงเรียนจะ
 สามารถดูผลสอบของนักเรียนแต่ละครัง
พิจารณาตามเกณฑ์ทโรงเรี
ี ยนกําหนดไว้ คือ
ได้ทาง WEBSITE ของโรงเรียน
ตักเตือน หรือ เชิ ญออก ตามเห็นสมควร

หลักเกณฑ์การรับเรียน

การชําระค่าลงทะเบียน

1. นร.ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยทํา  ชําระผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์กระแสรายวัน
ข้อสอบทีโรงเรียน
ชือบัญชี โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ
2. กรณีนกั เรียนเคยเรียนกับโรงเรียนมาก่อน ต้องมี
เลขทีบัญชี 659-300557-3
ความประพฤติในการเรียนทีดี
 ชําระผ่าน ธ.กรุงไทย code 80670
3. กรณีนกั เรียนยังไม่เคยเรียนมาก่อน ต้องยอมรับ
ในระเบียบปฏิบตั กิ อ่ นสมัครเรียน
โดย รับแบบฟอร์มการชําระเงิ นจาก
1. โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ หรือ
การสมัครเรียนแคมป์ ตุลาคม
2. ดาวน์โหลดจาก website โรงเรียน หรือ
3. ใช้ใบ Bill Payment Real Time จากธนาคาร
 สมัครเรียน มี 2 วิธี (หลังจากสอบผ่านแล้ว)
ไทยพาณิชย์ หรือ กรุงไทย ทุกสาขา
1. สมัครด้วยตนเองทีโรงเรียนเฉพาะเสาร์/อาทิตย์
นักเรียนใหม่เตรียม - รูปถ่าย 1 นิว 2 รูป
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มชําระเงิน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
 เป็ นนักเรียนใหม่
2. กรอกใบสมัครใน website และนําหลักฐานการ
ชือ นายเอก ดวงดี
สมัครมามอบให้ในวันรายงานตัว
Ref 1. 130 0817780870
 ชําระค่าจองเรียน โดยการโอนเงิน
Ref 2. 00
จํานวน 4,000 บาท ใช้แบบฟอร์มชําระของทาง  เป็ นนักเรียนเก่า
โรงเรียน ( หากจองเรียนแล้ว โรงเรียนจะไม่คืน ชือ นายรักษ์ ประเทศไทย
เงิ น ไม่วา่ กรณีใดๆ )
Ref1. 130 0818221866
Ref 2. 590111
 ชําระค่าเรียนส่วนทีเหลือ โดยการโอนเงิน
จํานวน 9,500 บาท ภายใน 21 กันยายน 2561 Ref1.คือ รหัสหลักสูตร + เบอร์โทร.ผูป้ กครอง
Ref2.คือ รหัสประจําตัวนักเรียน
หากไม่ชาํ ระตามกําหนดถือว่าสละสิทธิ
( นักเรียนใหม่รหัสประจําตัวกรอก 00 )
ค่าใช้จ่าย ทังสิ น 13,500 บาท
ั
าระเงินติดต่อ
(รวมค่าเรียน /เอกสาร / ทีพัก / ซักผ้า / อาหาร) หมายเหตุ :หากมีปญหาในการชํ
032-389-296 (แผนกธุรการ)

กําหนดวันเข้าทีพัก
วันที 30 กันยายน 2561

การติ ดต่อโรงเรียน

1. บ้านเลขที 220 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม
จ.ราชบุร ี 70120
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 0800-1500 น.
โทร. 032-389-296 / 032-389-659
แฟกซ์ 032-389-659
2. ID LINE : @twschool1992
การปฏิ บตั ิ ในแต่ละวัน
3. อีเมลล์ t.w.school@hotmail.com
เวลา 0600-0800 น. ตืนนอนและทํากิจวัตรส่วนตัว 4. www.facebook.com/Tanawanschool
เวลา 0800-0900 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 0900-1200 น. เรียนภาคเช้า
WEBSITE
เวลา 1200-1300 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 1300-1600 น. เรียนภาคบ่าย
www.drpongtutor.com
เวลา 1600-1800 น. ออกกําลังกาย
เวลา 1800-1830 น. อาบนําทํากิจวัตรเวลาเย็น
เวลา 1830-1900 น. รับประทานอาหารเย็น
WEBSITE
เวลา 1900-2100 น. เรียนภาคคํา
เวลา 2100-2400 น. ทบทวนตํารา
ประกาศรายชือผู้เข้าเรียนแคมป์ ต.ค.61
เวลา 2400 น. เข้านอน
0830 - 1200 น.
1200 – 1300 น.
1300 – 1700 น.
1700 - 2300 น.

แผนทีการเดิ นทาง
กรุงเทพ

รายงานตัวและลงทะเบียน
รวมพลฟงั คําชีแจง
สอบแบ่งห้องเรียน
ปฏิบตั ติ าม รปจ.

ทาง website
วันที 25 กันยายน 2561

นครชัยศรี
นครปฐม

กวดวิชาธนวรรณ
(เขาเตรียมทหาร อ.ปอง)
พัฒนาความรู คูวินัย ใฝคุณธรรม

กาญจนบุร ี

วัดหนองรี

โคนมหนองโพ
วัดหนองโพ
รพ.สัตว์หนองโพ

อ.โพธาราม

อ.ดําเนินสะดวก

แคมป
ตุลาคม 2561

ตัวเมืองราชบุร ี
โรงเรียนกวดวิ ชาธนวรรณ
ติดถนนเพชรเกษม ใกล้สหกรณ์โคนมหนองโพ
อยู่ตดิ ซอยวัดหนองรี อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี
(อยู่ตรงข้าม รพ.สัตว์หนองโพ)
จาก กรุงเทพฯ ถึง สถานทีเข้าแคมป์ 80 กม.
จาก นครปฐม ถึง สถานทีเข้าแคมป์ 20 กม.
จาก ราชบุรี ถึง สถานทีเข้าแคม์ 23 กม.

อํานวยการสอนโดย

พ.อ.(พ)ดร.ปอง คําอาจ
Minor Math B.S.CE., M.S.CE.
from USA
ปริญญาเอก การจัดการศึกษา

