
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบเบื้องตน้ (รายละเอยีดในเว็บไซต์โรงเรียน): 

1. หา้มน าโทรศพัทม์ือถือมาใช ้รวมถึงเครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด 

   ในกรณีนร.ตอ้งเดินทางกลบับา้นเองอนุญาตใหฝ้าก และ 

   เบิกคืนเมื่อกลบับา้น 

2. อุปกรณต์่างๆท่ีถือเป็นอาวุธไดห้า้มน ามาเด็ดขาด เชน่  

   มีดคดัเตอร ์มีดพก ไมบ้รรทดัเหล็ก ฯ 

3. ไม่ควรน าของมีค่ามาใช ้เชน่ สรอ้ยคอทองค าฯ ส่วนเงินให ้

    มีติดตวัไดไ้ม่เกิน คนละ 200 บาท ท่ีเหลือฝากไวก้บั 

    โรงเรียนและเบิกใชไ้ด ้ตามเวลาท่ีก าหนด 

    4. ตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบทางโรงเรียนอยา่งเครง่ครดั เช่น           

 มีความตัง้ใจมาเรียนโดยไม่ถูกบงัคบั 

 ไม่ตัง้กลุ่มท าตวัเป็นนกัเลง /ผูม้ีอทิธิพล 

 ไม่ลกัขโมยของ / ด่ืมแอลกอฮอล ์/สูบบุหรี่ 

 ไม่น าเครื่องใชไ้ฟฟ้ามาใช ้หรือมือถือ 

 ไม่ออกนอกบริเวณโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 ปฏิบติัตามระเบียบของการเขา้ท่ีพกั 

 

การเตรียมของเคร่ืองใช ้: 

1. ผา้หม่ (มีท่ีนอน หมอนและผา้ปูให)้ 

2. เส้ือผา้ตามสบายใชชุ้ดเก่าท่ีมีอยู ่(กางเกงขาสัน้ 5-6 ชุด)    

      3. สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขนัน า้ น า้ยาซกัผา้ (เพ่ือซกัช ัน้ใน)     

      4. รองเทา้กีฬาคูเ่ก่าส าหรบัออกก าลงักาย   

    5. สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ กระเป๋าใส่เอกสาร หนงัสือ 

       ต าราอา่นเพ่ิมเติม และปากกาเขียนผา้ส าหรบัส่งผา้ซกั  

    6. ชุดนกัเรียน ส าหรบัสอบเหล่าทหาร 3 เหล่าทพั 

       และเสื้อขาวกางเกงวอรม์ ส าหรบัสอบเหล่าต ารวจ 
    7. อุปกรณเ์ตรียมสอบเหล่าทพั เชน่ ดินสอ 2B ยางลบ  

       บตัรประชาชน บตัรประจ าตวัสอบ 

 

 

    8. อืน่ๆ เพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง เชน่ หนา้กากอนามยั   

       เจลลา้งมือแอลกอฮอล ์ และชุดตรวจ ATK (1ชุด) 

 

การติดต่อนกัเรียน : 

1. โทร 032-389-296 /081-778-0870 เวลา 0800-1600  

       โรงเรียนจะแจง้ใหน้ร.รบัทราบเพ่ือโทรกลบัหาผูป้กครอง 

      2. แจง้ทาง Line official ที ่@twschool1992 

      3. กรณีมีเหตุจ าเป็นตอ้งติดตอ่นกัเรียนขอพบไดเ้ฉพาะ 

         เสาร-์อาทิตย ์ช่วงเวลาท่ีไม่มีการเรียนการสอน  คือ  

         1200-1300 และ 1630-1730  

 

 

 

    1. นกัเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑจ์ากการสอบประเมินความรู ้ 

       4 กลุ่ม (ใชผ้ลจากเทอม2/65 และแคมป์ตุลา65) 

       กลุ่ม 1 พิจารณาจากผลสอบระหวา่งเรียนวนัอาทิตย ์ 

       กลุ่ม 2 พิจารณาจากผลสอบระหวา่งเรียนออนไลน ์ 

     กลุ่ม 3 โควตาซึง่พิจารณาจากผลการสอบในแคมป์ตุลา’65 

     กลุ่ม 4 นกัเรียนขอสอบในกรณีนร.ไม่ไดเ้รียนในกลุ่ม 1-3                

                (ติดตอ่ขอสอบไดท้างไลนข์องโรงเรียน) 
     

      2. นกัเรียนท่ีมีรายชือ่ผ่านเกณฑใ์นชอ่งทาง 1-3 ด าเนินการ 

         จองเรียนตามเวลาท่ีก าหนด (ไม่ตอ้งกรอกสมคัรใหม่) 
 

     3. นกัเรียนท่ีผ่านเกณฑช์อ่งทาง 4 กรุณากรอกสมคัรใน 

         เวบ็ไซต ์และช าระเงินตามก าหนดเวลาท่ีก าหนด 

     4. นกัเรียนท่ีช าระเงินแลว้ถึอเป็นการจองเรียนท่ีสมบูรณ ์

 

 

 
 

เรียน :   10 มี.ค.-3 เม.ย.66 

 

คุณสมบตัิผูเ้รียน :  

1. รบันกัเรียนชาย ม.4-6 เกิด พ.ศ.2548 – 2550 

2. มีใจรกัและสามารถอยู่ในระเบียบวนิยัได ้

 

แนวทางการสอน : 

1.  เนน้ฝึกทกัษะตะลุยโจทยท์ุกวชิา และทุกเหล่าทพั 

      2.  สอนเทคนิคการท าโจทย ์

3.  แยกระดบัการสอนโดยมีการสอบแบ่งหอ้งก่อนเรียน 

4.  สอบวดัผลระหวา่งเรียนและใหน้ า้หนกัคะแนนรายวชิา 

    ตามแนวทางการสอบเขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหาร 

 

หว้งเวลาการจดัการสอน : 

0900-1630   เรียนวชิาการ/ทดสอบเสมือนจริง 

1630-1730   ฝึกสมรรถภาพร่างกาย 

1900-2100   ทวน/ทดสอบ/ฝึกทกัษะโดยท าแบบฝึกหดั 

 

การเก็บตวั: 

1. พกัภายในโรงเรียนไม่อนุญาตใหอ้อกนอกบริเวณโดย 

   ไม่ไดร้บัอนุญาต (ตอ้งเขียนใบอนุญาตออกนอกบริเวณ 

   และผูป้กครองตอ้งมารบัดว้ยตนเอง) 

2. ดูแลสุขภาพเบื้องตน้ 

3. บริการรบัฝาก-ถอน เงินเพ่ือป้องกนัการสูญหาย  

4. จดัรถพาไปสอบ 4 เหล่าทพั 

 

 

เสริมทกั ะวิชาการ โคง้ทา้ย’66 

ก่อนสอบเ ็นนกัเรียนเตรียมทหาร 

 

หลกัเกณฑก์ารรบัเขา้เรียน 



 

SCB มณี SHOP (กวดวชิาธนวรรณ) 

ช่ือบญัชี : นางขตัติยาพร ค าอาจ 

รหสัรา้นคา้ : 014000005612213 

 
 

 

 

 

 

 สมคัรเรียน  (เมื่อโรงเรียนอนุญาต) 

• สมคัรท่ีโรงเรียน หรือผ่านเวบ็ไซต ์

• ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั และรูปถ่าย 
1นิ้ว 2 รูป (กรณีสมคัรผ่านเวบ็ไซตใ์หน้ ามาในวนัรายงานตวั) 

• นร.ท่ีก าลงัเรียนปัจจบุนัไม่ตอ้งสมคัรใหม่ 
 

  ค่าลงทะเบยีนเรียน : 19,000 บาท 

• ช าระเต็มจ านวน หรือ เฉพาะจองเรียน 

• จองเรียน 4,000 บาท และส่วนท่ีเหลือช าระเงินโอนภายใน 

28 ก.พ. 66 หรือ ช าระเงินสดในวนัรายงานตวั 10 มี.ค. 66      

(เมื่อจองเรียนแลว้ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 
 

   ผูส้อบผ่านท่ีไม่ช าระค่าจองเรียน หรือไม่ยืนยนั 

       สิทธ์ิการเขา้เรียนถือวา่ นกัเรียน สละสทิธ์ิ 

 

      

 

   ช าระเงนิสด/บตัรเครดิตที่เคานเ์ตอรข์องโรงเรียน *ช าระเงนิสดให ้

       สิทธ์ิในการเลือกที่พกั* 

   โอนเขา้บญัชี ชือ่บญัชี “ ขตัตยิาพร ค าอาจ ” 

• ธ.กรุงเทพ เลขที ่ 276–463 -4776  สาขาบา้นโป่ง 

• ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขที ่ 800–1-54899-0  สาขาโลตสับา้นโป่ง 

• ธ.ยูโอบ ีเลขที่ 777-169-887-9  สาขานครปฐม 

• สแกนจา่ย QR code SCB มณี shop 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  หลงัจากโอนเงินแลว้ใหส้ง่หลกัฐานไปที่  @twschool1992 พรอ้ม 

      แจง้ ชื่อ-สกุลผูเ้รียน/ หลกัสูตรที่เรียน (140) เบอรต์ดิตอ่ 

 

    

 

 

1. บา้นเลขที่ 220 หมู่ 8 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี70120 

    วนัจนัทร-์ศุกร ์ เวลา 0830-1630 น. 

    วนัเสาร-์อาทิตย ์ เวลา 0800-1500 น. 

    โทร. 032-389-296 /  081-7780870 

2. ID LINE : @twschool1992   

3. เฟสบุค www.facebook.com/Tanawanschool 

4. เวบ็ไซต ์ www.drpongtutor.com 

 

ก าหนดวนัรายงานตวั 10 มีนาคม 2566 

 0800 - 1300 น.     ลงทะเบียน/ เขา้ที่พกั/ ฝากเงิน 

 1315 - 1330 น.     เขา้หอ้งสอบ พรอ้มดนิสอ 2B ปากกา ยางลบ 

 1330 - 1730 น.     สอบแบ่งหอ้งเรียน 

 1730 - 2300 น.     ชี้แจงปฏิบตัิในการอยู่รว่มกนั/การเรียน 

 

หมายเหตุ : 

1. ตรวจสอบรายชือ่และหอ้งพกั วนัที่ 3 มี.ค.66 

2. นร.ตอ้งสมคัรสอบ 4 เหลา่ทพั ทางออนไลนใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนเขา้แคมป์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารการสอนโดย 
 

ดร. ๋อง  ค าอาจ 
 

ปริญญาเอก การจดัการศึกษา 

Minor Math B.S.CE., M.S.CE.  From U.S.A. 

โรงเรยีนธนวรรณ องิลิช สคลู 

(ชือ่เดิม โรงเรียนกวดวชิาธนวรรณ (อ.ป๋อง)) 

การช าระค่าลงทะเบยีน 

การสมคัรเรียน/การลงทะเบยีน 

การติดต่อโรงเรียน 

เสรมิทกั ะวิชาการ โคง้ทา้ย’66 
ก่อนสอบเขา้เตรยีมทหาร 

รบันร.ชาย ม.4-6 ที่เกิด 2548-2550 และนายสิบต ารวจ 

[ รหสัหลกัสตูร 140 ] 

http://www.facebook.com/Tanawanschool

