
 

การสมคัรเรยีนแคมป์มีนาคม 63 

การชาํระค่าลงทะเบียน 

หากพบการกระทาํผดิระเบยีบ ทางสถาบนัฯ  

จะพจิารณาตามเกณฑท์ทีางสถาบนักาํหนดไว ้

คอื ตกัเตือน หรอื เชิญออก ตามเหน็สมควร 

 

      หลกัสตูรเข้าแคมป์มีนาคม 63 

( เรียน 25 ม.ีค.- 14 เม.ย.63 ) 

เฉพาะนร.ม.3 กาํลงัขนึ ม.4 

 

 

CODE 110  (รหสัหลกัสูตร ) 

     เรมิจอง ตงัแต่บดันีกระทงัทนีงัเตม็ 

 ตวิเขม้เพอืสอบเขา้โรงเรยีนเตรยีมทหาร 

ทงั 4 เหล่าทพั 

 ฝึกความมรีะเบยีบ วนิยัและวชิาการ 

 รบัเฉพาะนักเรยีนชาย  

 เรยีนชนั ม.3 กาํลงัขนึ ม.4 

 

 

การเรียนการสอน 

 เรยีนวชิาการ 0900 – 2100 ทุกวนั 

 เรยีนพละศกึษาเวลา 1600-1800  

 วชิาเรยีน : คณิต วทิย ์ไทย องักฤษ สงัคม 

 สอนล่วงหน้าของเนือหาระดบั ม.4 

 ฝึกทาํแบบฝึกหดัของแนวขอ้สอบมากกว่า 

500 ขอ้ 

 สอบประเมนิผลระหว่างเรยีนทุก 3-4 วนั

สามารถดผูลสอบของนักเรยีนแต่ละครงั 

      ไดท้าง WEBSITE ของโรงเรยีนหลงัสอบ  

      2วนั 

 

 

 

ระเบียบการเข้าแคมป์มีนาคม  

 

1.   นักเรยีนพกักบัทางสถาบนัเป็นหอ้งปรบั 

      อากาศ (นอนรวม) 

2.   มอีาหาร 3 มอื  +  ซกัผา้  

3.   ฝึกพลศกึษาทุกเยน็ 

4.   มฝ่ีายปกครองดแูล 24 ชวัโมง 

5.   การเขา้-ออกบรเิวณต้องมบีตัรบนัทกึรายการ 

6.   สงิทตีอ้งเตรยีม คอื ผา้หม่ , เสอืผา้ตามสบาย     

      รองเทา้ผา้ใบสาํหรบัออกกาํลงักาย , ของใช ้

       สว่นตวั สบู่ ยาสฟัีน แปรงสฟัีน ไมแ้ขวนเสอื    

      รองเทา้แตะ สบู่ซกัชนัใน กระเป๋าใส่เอกสาร 

      * สถาบนั มทีนีอน และหมอนให ้

      * เสอืผา้ รองเทา้ควรเป็นของเก่าเพอื 

        ป้องกนัการสญูหาย 

7.   ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบทางสถาบนัอย่าง 

      เคร่งครดั เช่น           

 มคีวามตงัใจมาเรยีนโดยไม่ถูกบงัคบั 

 ไม่ตงักลุ่มทาํตวัเป็นนักเลง /ผูม้อีทิธพิล 

 ไมล่กัขโมยของ / ดมืแอลกอฮอล ์/สบูบุหร ี

 ไม่นําเครอืงใชไ้ฟฟ้ามาใช ้ หรอืมอืถอื 

 ไม่ออกนอกบรเิวณโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

 ปฏบิตัติามระเบยีบของการเขา้ทพีกั  

 

8.  ผูป้กครองสามารถเยยีมนักเรยีนได ้

     เฉพาะ วนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์ 

     เวลา 1200-1300 และ 1630-1800 

 

 

 
 

 

      หลกัเกณฑก์ารรบัเรียน 
 

1.  กรณีนักเรยีนเคยเรยีนกบัสถาบนัมาก่อน ตอ้งมี

ความประพฤตใินการเรยีนทดี ี

2.  กรณีนักเรยีนยงัไม่เคยเรยีนกบัสถาบนัมาก่อน 

ตอ้งยอมรบัในระเบยีบปฏบิตักิ่อนสมคัรเรยีน 

3.  ตอ้งสอบผ่านเกณฑต์ามทโีรงเรยีนกาํหนด 
 

 

 

 

 สมคัรเรียน ม ี2 วธิ ี  

1. สมคัรดว้ยตนเองทโีรงเรยีนเฉพาะเสาร/์อาทติย ์

   นักเรยีนใหมเ่ตรยีม - รูปถ่าย 1 นิว 2 รูป 

                           - สาํเนาทะเบยีนบา้น 

2. กรอกใบสมคัรใน website  และนําหลกัฐานการ

สมคัรมามอบในวนัรายงานตวั 
 

 ชาํระค่าจองเรียน [เงินสดหรอืเงินโอน] 

     จํานวน 4,000 บาท เมอืโรงเรยีนอนุญาตใหเ้ขา้ 

     เรยีน ( หากจองเรยีนแลว้โรงเรยีนจะไม่คนืเงนิ  

      ไมว่่ากรณีใดๆ ) 
 

 ชาํระค่าเรยีนส่วนทีเหลอื [ด้วยเงินสด] 

     จํานวน 9,500 บาท ในวนัรายงานตวัหรอืก่อน 

     วนัท ี25 ม.ีค.63 

ค่าลงทะเบียนทงัสิน   13,500  บาท [โดยเป็นค่า

เอกสาร/อาหาร/ทพีกั/ซกัผา้/ดแูล/เจบ็ป่วยเบอืงตน้] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  ชาํระเงนิสดทโีรงเรยีน 

  ชาํระผ่าน ธ.กรุงไทย code 80670 ชอื 

บญัช ีโรงเรยีนกวดวชิาธนวรรณ ชาํระได ้

ทงัเงนิสดทธีนาคาร หรอืจ่ายบลิผ่าน App.KTB 

ตวัอย่างการกรอกแบบฟอรม์ชาํระเงนิ 

 Ref.1  110 ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทผ์ูป้กครอง 

 Ref.2  (รหสันักเรยีน 6 หลกั)  

 ( ยกเวน้กรณีนักเรยีนใหม ่Ref.2 กรอกเลข 00) 

  ชาํระผ่านแอพ (App.)  

      ชอืบญัช ีขตัตยิาพร คาํอาจ 

 ธ.กรุงเทพ เลขท ี 276–463 -4776 

สาขาบา้นโป่ง 

 ธ.กรุงศรอียุธยา เลขท ี 8001–54899 - 0 

          สาขาโลตสับา้นโป่ง     

 ธ.ทหารไทย เลขท ี 409-235752-6 

          สาขานครนายก  

 ธ.กสกิร  เลขท ี 053 - 3- 55805 – 4 

          สาขาโลตสับา้นโป่ง    

   หลงัจากโอนเงนิแลว้ใหส้่งหลกัฐานทาง 

        Line : @twschool1992 พรอ้มแจง้ชอืสกุล   

        ผูเ้รยีน/ หลกัสตูรทเีรยีน(110) และเบอรต์ดิต่อ 
 

    **ผูช้ําระเงนิสดใหส้ทิธใินการเลอืกทพีกัได*้* 

   

 

 

 

www.drpongtutor.com 

หมายเหต ุ:หากมปัีญหาในการสมคัร

และชาํระเงนิตดิต่อ 032-389-296  

เวลา 0830-1600 



อํานวยการสอนโดย 

ดร.ปอง  คําอาจ 
 

ปริญญาเอก การจัดการศึกษา 
Minor Math  B.S.CE., M.S.CE. 

from USA 
 

เขาเขาแคมปแคมป  
มีนามีนาคมคม  22556633  

<<  รับรับ  มม..33  ขึ้นขึ้น  มม..44  >>  

โรงเรียนธนวรรณ 

 ตดิถนนเพชรเกษม ใกลส้หกรณ์โคนมหนองโพ  

อยูต่ดิซอยวดัหนองร ี อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

(อยูต่รงขา้ม รพ.สตัวห์นองโพ) 

หลกักโิลเมตรท ี76 

จาก กรุงเทพฯ  ถงึ  สถานทเีขา้แคมป์    80    กม. 

จาก นครปฐม  ถงึ  สถานทเีขา้แคมป์    20    กม. 

จาก  ราชบุร ี   ถงึ   สถานทเีขา้แคม ์    23    กม. 

แผนทีโรงเรียน กวดวิชาธนวรรณ              
กรุงเทพ   

โคนมหนองโพ 

นครปฐม   

  นครชยัศร ี 

วดัหนองโพ 

WEBSITE ของโรงเรียนธนวรรณ 

การติดต่อโรงเรยีนธนวรรณ 

ประกาศรายชือผูเ้ข้าเรียนแคมป์ ม.ีค.63 

เพือตรวจสอบ ผา่นเวบ็ไซต ์

วนัที 20 ม.ีค. 63 

 

กาํหนดวนัเข้าทีพกั 

วนัที  25 มีนาคม 2563 

   

   0830  - 1400 น.     ลงทะเบยีน/ เขา้ทพีกั 

   1400 – 1500 น.     รวมพลเพอืเขา้สอบ  

   1500 – 1700 น.     สอบแบง่หอ้งเรยีน 

   1700 -  2300 น.     ชแีจงการเรยีนและการ 

                     ปฏบิตัใินการอยู่ร่วมกนั 

 

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.   อาบนําทํากจิวตัรเวลาเยน็ 

เวลา 1830-1900  น.   รบัประทานอาหารเยน็ 

เวลา 1900-2100  น.   เรยีนเสรมิสาํหรบันร.อ่อน 

เวลา 2100-2200  น.  อ่านหนงัสอื/ทาํแบบฝึกหดั 

เวลา  2230               เขา้นอน 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

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

    จ.ราชบุร ี70120  วนัเสาร-์อาทติย ์0800-1500 น. 

    โทร. 032-389-296   แฟกซ ์032-389-659 

2. เวบ็ไซต ์http://www.drpongtutor.com   

3. อเีมลล ์ t.w.school@hotmail.com 

4. ID Line : @twschool1992 

 

 

www.drpongtutor.com 

     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

  

        
  

 

     
 
 

          (เขาเตรียมทหาร อ.ปอง)  
    

 พัฒนาความรู คูวินัย ใฝคุณธรรม 

กาญจนบุร ี

วดัหนองร ี
รพ.สตัวห์นองโพ 

ตวัเมอืงราชบุร ี

อ.โพธาราม อ.ดาํเนินสะดวก 


