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[รับ นร.ชาย ม.4-6]

เริ่มเรียน 5–24 ต.ค.65
➢ คุณสมบัติผู้เรียน :
-

รับนักเรียนชาย ม.4-6 เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2548 ขึ้นไป
มีใจรักและสามารถอยู่ในระเบียบวินัยได้

➢ แนวทางการสอน
1. ทบทวนม.ต้น และสอนล่วงหน้า ม.4 เทอม 2
2. ตะลุยโจทย์แต่ละเหล่าทัพ
3. สอนวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และสังคมศึกษา
4. แยกระดับการสอนโดยมีการสอบแบ่งห้องก่อนเรียน
5. สอบวัดผลระหว่างเรียนและให้น้ำหนักคะแนนรายวิชาตาม
แนวทางการสอบเข้าเตรียมทหาร
6. ประเมินผลการเรียนเมื่อจบหลักสูตร

➢ ห้วงเวลาการจัดการเรียน

อานวยการสอนโดย

พ.อ.ดร. ป๋อง คาอาจ
ป.เอก การจัดการศึกษา
ป.ตรี - ป.โท วิศวกรรมโยธา
และคณิตศาสตร์ จากสหรัฐอเมริกา

0900-1630 เรียนวิชาการ
1630-1730 ฝึกสมรรถภาพร่างกาย
1900-2200 ทบทวน/ทดสอบ/ทำแบบฝึกหัด

➢ การเข้าแคมป์
1.พักภายในโรงเรียนไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับ
อนุญาต (ผู้ปกครองต้องมารับด้วยตนเอง)
2.อาหารมื้อหลัก 3 มื้อ และบริการซักผ้า และดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น

➢ การเตรียมของเครื่องใช้
1. ผ้าห่ม (มีที่นอน หมอนและผ้าปูให้)
2. เสื้อผ้าตามสบาย ใช้ชุดเก่าที่มีอยู่ (กางเกงขาสั้น 5-6ชุด )
3. สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขันน้ำ น้ำยาซักผ้า (เพื่อซักชั้นใน)
4. รองเท้ากีฬาคู่เก่าสำหรับออกกำลังกาย
5. สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ กระเป๋าใส่เอกสาร หนังสือ
ตำราอ่านเพิ่มเติม และปากกาเขียนผ้าสำหรับส่งผ้าซัก

➢ ระเบียบของโรงเรียน
1. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
2. อุปกรณ์ต่างๆที่ถือเป็นอาวุธ ได้ ห้ามนำมาเด็ดขาด เช่น มีด
คัดเตอร์ , มีดพก ไม้บรรทัดเหล็ก ฯ
3. ไม่ควรนำของมีค่ามาใช้ เช่น สร้อยคอทองคำ ฯ ส่วนเงินให้
มีติดตัวได้ไม่เกิน คนละ 200บาท ที่เหลือฝากไว้กับทางสถาบันฯ และ
เบิกใช้ได้ตามเวลาที่กำหนด
4. นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและไม่ตั้งใจเรียนจะถูกตัด
คะแนนความประพฤติ และส่งกลับบ้านทันที

➢ ข้อพิจารณาในการเตือน หรือให้ออก
ตั้งกลุ่มทำตัวเป็นนักเลง /ผู้มีอิทธิพล
ลักขโมยของ หรือดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาท
นำเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือนำมือถือมาใช้
ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการเข้าที่พัก

➢ ค่าใช้จ่ายหลักสูตรเข้าแคมป์ตุลา’65
1. ค่าจองเรียน

5 ตุลาคม 65

4,000 บาท

2. ชำระส่วนที่เหลือ 12,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

การปฏิบัติในวันรายงานตัวเข้าเรียน

16,000 บาท

[ค่าใช้จ่ายรวมค่าเอกสารการเรียน/ค่าครูสอน/ค่าอาหาร/ที่พัก/
ซักผ้า/การดูแล/ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น]

➢ ขั้นตอนการจองเรียน
1. นักเรียนกรอกประวัติในระบบการรับสมัคร
2. ชำระค่าจองเรียนทางธนาคาร หรือที่เรือนประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน
3. ชำระส่วนที่เหลือโดยการโอนเงินภายในวันที่ 30 ก.ย.65 หรือ
ชำระด้วยเงินสดในวันรายงานตัว 5 ต.ค.65

➢ รายละเอียดการจองเรียน
หากนักเรียนจองที่เรียน หรือชำระค่าเรียนแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ทางสถาบัน จะไม่คืนเงินให้
 ชำระด้วยเงินสด/บัตรเครดิต ที่เคาน์เตอร์ของโรงเรียน
*การจองชำระเงินสดให้สิทธิ์ในการเลือกที่พัก*
 การโอนเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ขัตติยาพร คำอาจ
เลขที่บัญชี 595–2208-330 สาขาโพธาราม
 หลังจากโอนเงินแล้วให้ส่งหลักฐานทาง Line ID :
@twschool1992 พร้อมแจ้งชื่อสกุล
ผู้เรียน/ หลักสูตรที่เรียน (130)

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนมีมาตรการในการควบคุม
ดูแลทุกๆมิติ ดังนั้นก่อนเข้ามารายงานตัวขอความร่วมมือผู้ปกครอง
ดังนี้
1. ตรวจ ATK จากสถานพยาบาล/คลินิก
2. ผลตรวจ ATK ต้องตรวจไม่เกิน 48 ชม. ก่อนมารายงานตัว
3. ส่งนักเรียนด้านหน้าโรงเรียน

สถานที่เข้าแคมป์
220 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ติดถนนเพชรเกษม ข้างซอยวัดหนองรี
ตรงข้าม รพ.สัตว์หนองโพ
โทร.
032-389-296 / 081-778-0870
www.drpongtutor.com
ID Line: @twschool1992

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมการให้นร.ดังนี้
1. เตรียมหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ตดิ ตัว

กำหนดการ

2. เตรียมชุดตรวจ ATK 1 ชุด
0830-1200
1200-1300
1300-1600
1900-2100

ลงทะเบียน /เข้าที่พัก
รับประทานอาหารกลางวัน (จัดเลีย้ ง)
สอบแบ่งห้องเรียน
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ

หมายเหตุ : การรายงานตัวให้นำผลตรวจ ATK ยื่นให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
เมื่อนร.มารายงานตัวแล้วทางโรงเรียนขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้
นักเรียนออกนอกบริเวณเนื่องจากต้องกักตัวและสังเกตอาการใน
ระยะ 5-7 วัน อย่างเคร่งครัด (หากผู้ปกครองจำเป็นต้องรับออกนอก
บริเวณเมื่อกลับเข้ามาต้องตรวจ ATK และตัองแยกกักตัวนร.ใหม่ ซึ่ง
ทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่มีความต่อเนื่องทางวิชาการ)

 จองเรียนตั้งแต่บัดนี้กระทั่งที่นั่งเต็ม (รับ จำนวนจำกัด เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ)
 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ
-ชำระโดยโอนเข้าธนาคารภายใน 30 ก.ย.65
-หรือ ชำระโดยเงินสดที่สถาบันในวันรายงานตัว 5 ต.ค..65
 แจ้งรายละเอียดการมารายงานตัว และที่พัก ทาง Line Official
ของโรงเรียนในวันที่ 1 ต.ค.65
 รายงานตัวและเข้าเก็บตัว วันที่ 5 ต.ค..65
 ประเมินผลปิดหลักสูตรและเดินทางกลับบ้าน วันที่ 24 ต.ค.65

