
หากพบการกระทาํผดิระเบยีบ ทางโรงเรยีนจะ 

พจิารณาตามเกณฑท์โีรงเรยีนกาํหนดไว ้คอื 

ตกัเตือน หรอื เชิญออก ตามเหน็สมควร 

 

    หลกัสตูรเข้าแคมป์เมษา’ 64 

ระยะเวลาเรียน 

3 เม.ย. – 25 เม.ย. 2564 

 
 

CODE 140  (รหสัหลกัสตูร ) 

     รบัจองเฉพาะผูส้อบผ่านเกณฑ ์

     ตงัแต่บดันีเป็นต้นไปกระทงัเตม็ 

 เพอืสอบเขา้โรงเรยีนเตรยีมทหารและ 

พาสอบทงั 4 เหล่าทพั 

 ฝึกความมรีะเบยีบ วนิยัและวชิาการ 

 รบัเฉพาะนักเรยีนชายม.4-6  

 เกดิ พ.ศ. 2546 - 2548 

 รบันายสบิตํารวจเพอืเขา้เตรยีมทหาร 

 

การเรียนการสอน 

 เรยีน 0900 – 2100 ทุกวนั 

 เรยีนพละศกึษา , แนะนํา/ฝึกสมัภาษณ ์

 วชิาเรยีน : คณิต วทิย ์ไทย สงัคม องักฤษ  

 เจาะเนือหา เขา้เตรยีมหทารสเีหล่าทพั 

 ฝึกเทคนิคการทาํขอ้สอบ 

 ระหว่างเรยีนจดัสอบขอ้สอบเสมอืนจรงิทงั 4 

เหล่าทพั 

 ใชร้ปูแบบการสอนแบบสรา้งสมประสบการณ์ 

 เน้นทาํโจทยแ์บบฝึกหดัและขอ้สอบเก่าและ

แบบฝึกหดัเพมิเตมิมากกว่า 1000 ขอ้ 

 

 

ระเบยีบการเข้าแคมป์เมษา’64 

1.   นักเรยีนพกักบัทางโรงเรยีนเป็นหอ้งปรบั 

      อากาศ (นอนรวม) 

2.   มอีาหาร 3 มอื  และซกัผา้ 

3.   ฝึกพลศกึษาชว่งเวลาเยน็ 

4.   มฝ่ีายปกครองดแูล 24 ชวัโมง 

5.   การเขา้-ออกบรเิวณต้องมบีตัรบนัทกึรายการ 

6.   สงิทตีอ้งเตรยีม คอื ผา้หม่ , เสอืผา้ตามสบาย     

      รองเทา้ผา้ใบสาํหรบัออกกาํลงักาย , ของใช ้

      ส่วนตวั สบู่ ยาสฟัีน แปรงสฟัีน ไมแ้ขวน 

      เสอื รองเทา้แตะ สบู่ซกัผา้ หน้ากากอนามยั  

       เจลล้างมือ 

      * สถาบนั มทีนีอน และหมอนให ้

      * เสอืผา้ รองเทา้ควรเป็นของเก่าเพอื 

        ป้องกนัการสญูหาย 

7.   ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบทางโรงเรยีนอย่าง 

      เคร่งครดั เช่น           

 มคีวามตงัใจมาเรยีนโดยไม่ถูกบงัคบั 

 ไม่ตงักลุ่มทาํตวัเป็นนักเลง /ผูม้อีทิธพิล 

 ไมล่กัขโมยของ / ดมืแอลกอฮอล ์/สบูบุหร ี

 ไม่นําเครอืงใชไ้ฟฟ้ามาใช ้ หรอืมอืถอื 

 ไม่ออกนอกบรเิวณโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

 ปฏบิตัติามระเบยีบของการเขา้ทพีกั 

8.  ผูป้กครองสามารถเยยีมนักเรยีนได ้

     เฉพาะ วนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์ 

     เวลา 1200-1300 และ 1700-1800 

 

 

 

 

         
    

1.  นร.ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์การคดัเลอืก  โดยทํา

ข้อสอบทีโรงเรียน%ผ่านตามความยากง่ายของ

ขอ้สอบ 

2.  กรณีนักเรยีนเคยเรยีนกบัโรงเรยีนมาก่อน ตอ้งมี

ความประพฤตใินการเรยีนทดี ี 

3.  กรณีนักเรยีนยงัไม่เคยเรยีนมาก่อน ตอ้งยอมรบั

ในระเบยีบปฏบิตักิ่อนสมคัรเรยีน 

 

 
 

 

  สมคัรเรียน  (เมอืโรงเรยีนอนุญาต) 

 สมคัรทโีรงเรยีน หรอืผ่านเวบ็ไซต์ 

 เตรยีมสาํเนาทะเบยีน 1 ฉบบั และรปูถ่าย 

1นิว 2 รูป (กรณีสมคัรผ่านเวบ็ไซตใ์หนํ้ามา

ในวนัรายงานตวั) 

 นร.ทกีาํลงัเรยีนปัจจุบนัไม่ตอ้งสมคัรใหม ่
 

  ค่าเรียน : 17,000 บาท 

    (รวมค่าเรยีน /เอกสาร /ทพีกั /ซกัผา้ /อาหาร/ พา  

     สอบ 4 เหล่าทพั) 

 ชาํระเตม็จาํนวน หรอื 

 จองเรยีน 4,000 บาท และสว่นทเีหลอืใหช้าํระ

ทสีถาบนัภายใน 21 ม.ีค.64 (หรอืเงนิสดในวนั

รายงานตวั 3 เมษา 64) 

    (เมอืจองเรยีนแลว้ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ) 
     

  

 

 

  

 

 

 

   ผูส้อบผ่านทไีมช่าํระคา่เรียน หรอืไม่ยืนยนั 

    สิทธิการเข้าเรียนถอืว่า นักเรยีน สละสิทธิ 
 

      
 

 

  

   ชาํระเงนิทโีรงเรยีนกวดวชิาธนวรรณ  

   โอนเขา้บญัช ีชอืบญัช ี“ ขตัตยิาพร คาํอาจ ” 

 ธ.ทหารไทย เลขท ี 409-235752-6 

          สาขานครนายก  

 ธ.กรุงศรอียุธยา เลขท ี 800–1-54899-0 

          สาขาโลตสับา้นโป่ง     

 ชาํระเงนิสดท ีธ.กรุงไทย code 80670 หรอื 

ชาํระผ่าน App. ของ KTB 

       ตวัอย่างการกรอกแบบฟอรม์ชาํระเงนิ 

  Ref.1 กรอก140 +เบอรโ์ทรศพัทผ์ูป้กครอง 

  Ref.2 กรอก รหสันกัเรยีน 6 หลกั  

  ( ยกเวน้กรณีนักเรยีนใหม ่Ref.2 กรอก

เลข 00) 

  หลงัจากโอนเงนิแลว้ใหส้ง่หลกัฐานทาง 

        Line : @twschool1992 พรอ้มแจง้ชอืสกุล   

        ผูเ้รยีน/ หลกัสตูรทเีรยีน(140) และเบอรต์ดิต่อ 
 

**ผูช้ําระเงนิสดใหส้ทิธใินการเลอืกทพีกัได*้* 
 

   หมายเหต ุ:หากมปัีญหาในการชาํระเงนิตดิต่อ   

081-7780-870 (แผนกธุรการ/การเงนิ)  

Line : @twschool1992 
 
 
 
 

หลกัเกณฑก์ารรบัเรียน 

การชาํระค่าลงทะเบียน 

การสมคัรเรียนแคมป์เมษา’ 64 

 



อํานวยการสอนโดย 

ดร.ปอง  คําอาจ 
ปริญญาเอก การจัดการศึกษา 

Minor Math  B.S.CE., M.S.CE. 
from USA 

 

แคมปแคมปเมษาเมษา’’6464  
[[โคงสุดทายกอนสอบโคงสุดทายกอนสอบ]]  
เฉพาะนรเฉพาะนร..มม..44--6 6 ที่เกิด ที่เกิด 25462546--25482548  

และนายสิบตํารวจและนายสิบตํารวจ  

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

 ตดิถนนเพชรเกษม ใกลส้หกรณ์โคนมหนองโพ  

อยูต่ดิซอยวดัหนองร ี อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

(อยูต่รงขา้ม รพ.สตัวห์นองโพ) 

 
จาก กรุงเทพฯ  ถงึ  สถานทเีขา้แคมป์    80    กม. 

จาก นครปฐม  ถงึ  สถานทเีขา้แคมป์    20    กม. 

จาก  ราชบุร ี   ถงึ   สถานทเีขา้แคม ์    23    กม. 

กวดวิชาธนวรรณ              
กรุงเทพ   

โคนมหนองโพ 

นครปฐม   

  นครชยัศร ี 

วดัหนองโพ 

ประกาศรายชื่อผูเขาเรียน 
ทาง website 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 

กาํหนดวนัเข้าทีพกั 

วนัที 3 เม.ย. 2564 
   

   0800  - 1330 น.     ลงทะเบยีน/ เขา้ทพีกั 

   1330 – 1400 น.     รวมพลเพอืเขา้สอบ  

   1400 – 1700 น.     สอบแบง่หอ้งเรยีน 

   1700 -  2300 น.     ชแีจงการเรยีนและการ 

                             ปฏบิตัใินการอยู่ร่วมกนั 

หมายเหตุ : 

1.นร.ตอ้งสมคัรสอบ 4 เหล่าทพัทางออนไลน์ให้

เรยีบรอ้ยก่อนเขา้แคมป์ 

2.โรงเรยีนจะพานร.สอบภาควชิาการทงั 4 เหล่าทพั 
 

การปฏิบติัในแต่ละวนั 
 

เวลา 0600-0800 น.   ตนืนอนและทํากจิวตัรส่วนตวั 

เวลา 0800-0900 น.   รบัประทานอาหารเชา้  

เวลา 0900-1200 น.   เรยีนภาคเชา้ 

เวลา 1200-1300 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั 

เวลา 1300-1600 น.   เรยีนภาคบ่าย 

เวลา 1600-1800 น.   ออกกาํลงักาย 

เวลา 1800-1830 น.   อาบนําทาํกจิวตัรเวลาเยน็ 

เวลา 1830-1900 น.   รบัประทานอาหารเยน็ 

เวลา 1900-2100 น.   สอบ / แบบฝึกฝน 

เวลา  2100-2400 น.  ทบทวนตํารา /เขา้นอน 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

1. บา้นเลขท ี220 หมู่ 8 ต.บา้นเลอืก อ.โพธาราม  

    จ.ราชบุร ี70120 

   วนัจนัทร-์ศุกร ์ เวลา 0830-1630 น. 

   วนัเสาร-์อาทติย ์ เวลา 0800-1500 น. 

   โทร. 032-389-296 /  081-7780870 

 2. ID LINE : @twschool1992   

 3. อเีมลล ์ t.w.school@hotmail.com 

 4. www.facebook.com/Tanawanschool 

 

 

 

        www.drpongtutor.com 

     

    WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

  

        
  

 

     

                 พักที่สถาบัน 
 

(เขาเตรยีมทหาร อ.ปอง)  
  พัฒนาความรู คูวินัย ใฝคุณธรรม 

กาญจนบุร ี

วดัหนองร ี
รพ.สตัวห์นองโพ 

ตวัเมอืงราชบุร ี

อ.โพธาราม อ.ดาํเนินสะดวก 

การติดต่อโรงเรียน 

WEBSITE 

แผนทีการเดินทาง 

วันสอบ 4 เหลาทัพ 
17 เม.ย.64  สอบเหลา ตํารวจ 
18 เม.ย.64  สอบเหลา ทหารบก 
24 เม.ย. 64 สอบเหลา ทหารอากาศ 
25 เม.ย.64  สอบเหลา ทหารเรือ 


