
 

คอรสเขาแคมปเดือนพฤษภาคม 

         เรียน 28 เม.ย. – 11 พ.ค. 64 
 

คุณสมบัติ 
1.นักเรียนชาย ชั้น  ม.2 กําลังข้ึนช้ัน ม.3 
2.นักเรียนชาย ชั้น  ม.3 กําลังข้ึนช้ัน ม.4 
3.สอบผานเกณฑกอนเขาแคมป 
4.ตองมีใจรัก และอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน
กวดวิชาธนวรรณได 
 

วิชาที่สอน     
@  ภาควิชาการ   (0900-2100) 
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ   
ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
@  ภาคการฝกสมรรถภาพ (1630-1730) 
ฝกพละศึกษาทุกวัน 
 

แนวทางการสอน 
@   ปูพื้นฐานวิชา ชั้น ม.3 และ ม.4        
@   เนนสอนเนื้อหาเทอม 1 ลวงหนา 
@   ฝกทําขอสอบและแบบฝกหดั 
@   สอบประเมินผลระหวางเรยีน  
@   ประเมินผลการเรียนเมื่อจบแคมป 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1.   แยกระดับการสอน โดยจะสอบแบงหองเรียน
ตามระดับคะแนน  
2.   เรียนเวลา 0900-2100 น. และฝกฝนโดยมี
อาจารยคอยดูแลอยูตลอด จนถึง 2200 น.จึงเขา
นอน 
3.   ผูไมผานเกณฑการสอบระหวางเรียน ตอง
เรียนเสรมิ ในเวลา 1900-2100 

4.   ฝกฝนทําแบบฝกหัดมากกวา 500 ขอ 

การเตรียมตัว 
 

1. ดานรางกาย 

    1.1  ตองมีสุขภาพสมบูรณไมเปนโรคท่ีขัด

ตอการรับราชการ โดยเฉพาะ สายตาตองปกติ 

ไมสั้น , ไมมีบอดสี รวมถึงไวรัสตับอักเสบ และ

โรคติดเช้ืออื่นๆ ที่รายแรง 

    1.2  ตองวายน้ําเปน (ถาไมเปน นร.ไปฝก

เพ่ิมเตมิภายหลัง ) 
 

2. ดานจิตใจ 

    มีใจรัก, ผูปกครองไมบังคับ, มีความเขมแข็ง 

แ ล ะ อ ด ท น   เ นื่ อ ง จ า ก ทา ง ส ถ าบั น ฯ มี

กฎระเบียบที่เครงครัด 
 

3. เตรียมของเครื่องใช 

    3.1  ผาหม (มีที่นอน หมอนและผาปูให) 

    3.2  เสื้อผาตามสบาย ใชชุดเกาๆ ที่มอียู  

           (กางเกงขาสั้น 5-6ชุด )    

    3.3  สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ขันน้ํา ไม 

    แขวนเสื้อ น้ํายาซักผา (เพ่ือซักชั้นใน)     

    3.4 รองเทากีฬาคูเกาสําหรับออกกําลังกาย   

 3.5 สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ  เอกสาร 

อานเพ่ิมเติม และปากกาสําหรับเขียนผา

สําหรับสงผาซัก กระเปาใสเอกสาร 

 
 
 

ระเบียบของสถาบัน   
1. ของ เครื่ อ ง ใช ไ ฟฟ า ทุกชนิ ด  รวมถึ ง 

โทรศัพทมือถือฯ  หามนํามา  เด็ดขาด  

ยกเวนผูที่อยูตางจังหวัดท่ีตองเดินทาง

กลับบานเอง อนุญาตใหนํามือถือมาฝากไว

กับทางสถาบันไดฯ และจะไมอนุญาตให

นําออกไปโทร.จนกวาจะกลับบาน  

2. อุปกรณตางๆที่ถือเปนอาวุธได หามนํามา

เด็ดขาด เชน มีดคัดเตอร , มีดพก ไม

บรรทัดเหล็ก ฯ 

3. ของมีคา เชน สรอยคอทองคํา ฯ สวนเงิน

ใหมีติดตัวไดไมเ กิน คนละ200บาท ที่

เหลือฝากไวกับทางสถาบันฯ และเบิกใชได

ตามเวลาที่กําหนด 

4. สิ่งที่สถาบันฯ หามเด็ดขาดนั้น หากพบวา

มีผูนํามาโดยเจตนา จะพิจารณาตาม

ระเบียบทันที 

5. นักเรียนที่ไมปฏิบัติตามระเบียบและไม

ตั้งใจเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 

และสงกลับบานทันที 

 

ขอพิจารณาในการเตือน หรือ ใหออก 
         ตั้งกลุมทําตัวเปนนักเลง /ผูมีอิทธิพล 

         ลักขโมยของ หรือดืม่แอลกอฮอล/สูบ

บุหรี่  ทะเลาะวิวาท  (ใหออกและแจงตํารวจ) 

          นําเครื่องใชไฟฟา หรือนํามือถือมาใช 

         ออกนอกบริเวณโดยไมไดรบัอนุญาต 

          ไมปฏิบัติตามระเบียบของการเขาที่พัก 

การเขาแคมป 
 พักอาศัยอยูภายในแคมปหามออกนอก

แคมปโดยไมไดรบัอนุญาต 

 หองพักรวม  เตียง 2 ชั้น หองแอร   

 มีบริการซักผาเมื่อสงผาตองเขียนชื่อ/

เบอรเตียงที่ผาทุกตัว 

 ใหบริการดูแลสุขภาพทุกวัน หากเกิน

ความสามารถจะสง รพ.ตอไป 

 อาหารรับประทาน 3 มื้อ 

 
คาใชจาย 

ชําระดังนี ้

1. คาจองเรียน     4,000        บาท  

2. ชําระสวนที่เหลือ    7,000        บาท  

(ชําระเงินสดที่เหลือวันรายงานตัว 28 เม.ย.64) 

รวม คาใชจายทั้งสิ้น    11,000   บาท 

[คาใชจายรวมคาเอกสารการเรียน/ที่พัก/ซักผา/การ
ดูแล/คารักษาพยาบาลเบ้ืองตน] 

 

*ผูจองเรียนดวยเงินสดใหสิทธ์ิในการเลือกท่ีพักได* 
   
     เอกสารประกอบการสมคัร(นร.ใหม)   
 

1. สําเนาทะเบียนบาน              1   ฉบับ 

2. รูปถายขนาด 1 นิ้ว                2   รูป 

 
    สําหรับ นร.ท่ีมีเลขประจําตัวของทางสถาบัน

แลวใหจองเรียนโดยไมตองนําหลักฐานการสมัคร

มาใหอีก  

 

 



รายละเอียด การจองเรียน 
 
หากนักเรียนจองท่ีเรียน หรือชําระคาเรยีนแลว 
ไมวาดวยเหตุใดๆทางสถาบัน จะไมคืนเงนิให 
 
1. เงินสด ที่เคานเตอรของสถาบัน 

*ชําระเงนิสดใหสิทธ์ิในการเลือกที่พัก* 
2. การโอนเงิน     
@  ชําระหนาเคานเตอรธนาคาร  
     ธ.กรุงไทย code 80670 
     ชื่อบัญชี โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
        Ref1. 120 ตามดวยเบอรโทร.ผูปกครอง 
        Ref2. (ใชรหัสนักเรียนเกา 6 ตัว)  
        ถานร.ใหม Ref 2. ใส 000000 
 ใชใบชําระคาสินคาจากธนาคารเพ่ือชําระไดเลย 
 

@ ชําระผาน App. เขาบัญชีธนาคาร  
    ชื่อบัญชี ขัตติยาพร คําอาจ 

 ธ.กรุงเทพ เลขที่  276–463 -4776 
สาขาบานโปง 

 ธ.กรุงศรีอยุธยาเลขที ่8001–54899 - 0 
สาขาโลตัสบานโปง     

 ธ.ทหารไทย เลขที่  409-235752-6 
         สาขานครนายก  

 ธ.กสิกร  เลขที่  053 - 3- 55805 – 4 
         สาขาโลตสับานโปง    
หลังจากโอนเงินแลวใหสงหลักฐานทาง 
    Line : @twschool1992 พรอมแจงชื่อสกุล   
   ผูเรียน/ หลักสตูรท่ีเรียน(120) และเบอรติดตอ 

 
 

การปฏิบัติในแตละวัน 
เวลา 0600-0800 น.  ตื่นนอนและทํากิจวัตร 
                            สวนตัว 
เวลา 0800-0900 น.  ทานอาหารเชา 
เวลา 0900-1200 น.  เรียนภาคเชา 
เวลา 1200-1300 น.  ทานอาหารกลางวัน 
เวลา 1300-1600 น.  เรียนภาคบาย 
เวลา 1630-1730 น.  ออกกําลังกาย 
เวลา 1730-1800 น.  อาบน้ํา 
เวลา 1800-1900 น.  ทานอาหารเย็น 
เวลา 1900-2100 น. เรียนเสริม/ทําแบบฝกหัด 
เวลา 2100-2200 น. ทบทวนตํารา 
เวลา 2200-2230 น. เขานอน   
 
 

สถานท่ีเขาแคมป 
220 หมู 8 ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

ติดถนนเพชรเกษม  ขางซอยวัดหนองร ี
ตรงขาม รพ.สัตวหนองโพ 

โทร.  
032-389296 / 081-778-0870 

www.drpongtutor.com  
ID Line: @twschool1992 

 
 
 
ติดตอขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่
โทร.        032-389-296  ทุกวัน 

081-778-0870 
 เวลา 0830-1600 
 

 

การปฏิบัติในวันรายงานตัวเขาท่ีพัก 
วันที่ 28 เม.ย.64 

 

0830  - 1400 น.     ลงทะเบียน/ เขาที่พัก 
1400 – 1415 น.     รวมพลเพ่ือเขาสอบ  
1430 – 1700 น.     สอบแบงหองเรียน 
1700 -  2100 น.     ชี้แจงการเรียน/การ 
                         ปฏิบัติในการอยูรวมกัน 

 
หมายเหตุ 

คาใชจายสวนที่เหลือให นร.ชําระโดยเงินสด

ที่สถาบันในวันรายงานตัว 28 เม.ย.64  ณ 

อาคารCB 

นําหลักฐานการจองเรียนมาแสดงในวัน

รายงานตัวเขาที่พัก 

หากนร.ไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธิ์เรียน 

(ยกเวน..โทรแจงใหทางสถาบันทราบ) 

ประกาศรายชื่อผูเขาเรียน 23 เม.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  โรงเรยีนโรงเรยีนกวดวชิากวดวชิา  

     ธนวรรณ 
   (กวดวชิาเขา้เตรยีมทหารอ.ป๋อง) 
 

 

 

                 

      แคมปเ์ดอืนแคมปเ์ดอืน  พพ..คค..6644  
สาํหรบัสอบเขา้เตรยีมทหารสาํหรบัสอบเขา้เตรยีมทหาร  

รหัสหลักสตูร 120 

 <  ม.2 ขึน ม. 3  > 
<  ม.3 ขึน ม. 4  > 

 

 
อาํนวยการสอนโดย 

 พ.อ.ดร. ป๋อง  คาํอาจ 
 

ป.เอก การจดัการศกึษา                           

ป.ตร ี- ป.โท วศิวกรรมโยธา 
และคณติศาสตร์  จาก สหรฐัอเมรกิา 

 

 


