หลักสูตรเข้าแคมป์ พฤศจิกายน
ระยะเวลาเรียน
13 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2563

CODE 130 (รหัสหลักสูตร )
 รับจองเฉพาะผูส้ อบผ่านเกณฑ์
 ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไปกระทังเต็ม
 เพือเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
ในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
 ฝึกความมีระเบียบ วินยั และวิชาการ
 รับเฉพาะนักเรียนชาย
 อยู่ชนั ม.4 – ม.6
 เกิด พ.ศ. 2546 - 2548

การเรียนการสอน






เรียน 0900 – 2100 ทุกวัน
วิชาเรียน : คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ
เจาะเนื อหาเข้าเตรียมหทารสีเหล่าทัพ
มีการสอบใหญ่ทุก 4 วัน
ใช้รปู แบบการสอนแบบวงจร PDCA และ
ยกระดับทุก 4 วัน
 ฝึกทําข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบ
 ผลสอบของแต่ละครังตรวจสอบ
ได้ทาง WEBSITE ของโรงเรียน

ระเบียบการเข้าแคมป์
1. นักเรียนพักกับทางโรงเรียนเป็ นห้องปรับ
อากาศ (นอนรวม)
2. มีอาหาร 3 มือ และซักผ้า
3. ฝึกพลศึกษาช่วงเวลาเย็น
4. มีฝ่ายปกครองดูแล 24 ชัวโมง
5. การเข้า-ออกบริเวณต้องมีบตั รบันทึกรายการ
6. สิงทีต้องเตรียม คือ ผ้าห่ม , เสือผ้าตามสบาย
รองเท้าผ้าใบสําหรับออกกําลังกาย , ของใช้
ส่วนตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไม้แขวน
เสือ รองเท้าแตะ สบู่ซกั ชันใน
* สถาบัน มีทนอน
ี และหมอนให้
* เสือผ้า รองเท้าควรเป็ นของเก่าเพือ
ป้ องกันการสูญหาย
7. ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบทางโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด เช่น
 มีความตังใจมาเรียนโดยไม่ถูกบังคับ
 ไม่ตงกลุ
ั ่มทําตัวเป็ นนักเลง /ผูม้ อี ทิ ธิพล
 ไม่ลกั ขโมยของ / ดืมแอลกอฮอล์ /สูบบุหรี
 ไม่นําเครืองใช้ไฟฟ้ ามาใช้
 ไม่ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
 ปฏิบตั ติ ามระเบียบของการเข้าทีพัก
8. ผูป้ กครองสามารถเยียมนักเรียนได้
เฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 1200-1300 และ 1700-1800
หากพบการกระทําผิดระเบียบ ทางโรงเรียนจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ทโรงเรี
ี ยนกําหนดไว้ คือ
ตักเตือน หรือ เชิ ญออก ตามเห็นสมควร

หลักเกณฑ์การรับเรียน

การชําระค่าลงทะเบียน

1. นร.ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยทํา  ชําระเงินทีโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ
 ชําระทีธนาคาร
ข้อสอบทีโรงเรียน
ชือบัญชี “ ขัตติยาพร คําอาจ ”
2. กรณีนักเรียนเคยเรียนกับโรงเรียนมาก่อน ต้องมี
ความประพฤติในการเรียนทีดี
 ธ.กรุงเทพ เลขที 276–463 -4776
3. กรณีนักเรียนยังไม่เคยเรียนมาก่อน ต้องยอมรับ
สาขาบ้านโป่ ง
ในระเบียบปฏิบตั กิ ่อนสมัครเรียน
 ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขที 8001–54899 - 0
สาขาโลตัสบ้านโป่ ง
 ธ.ทหารไทย เลขที 409-235752-6
การสมัครเรียน
สาขานครนายก
 สมัครเรียน (หลังจากสอบผ่านแล้ว)
 ธ.กสิกร เลขที 053 - 3- 55805 – 4
 สมัครทีโรงเรียน หรือผ่านเว็บไซต์
สาขาโลตัสบ้านโป่ ง
 เตรียมสําเนาทะเบียน 1 ฉบับ และรูปถ่าย
 หลังจากโอนเงินแล้วให้สง่ หลักฐานทาง
1นิว 2 รูป (กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ให้นํามา
Line : @twschool1992 พร้อมแจ้งชือสกุล
ในวันรายงานตัว)
ผูเ้ รียน/ หลักสูตรทีเรียน(130) และเบอร์ตดิ ต่อ
 นร.ทีกําลังเรียนปั จจุบนั ไม่ตอ้ งสมัครใหม่

**ผูช้ าํ ระเงินสด

 ค่าเรียน : 15,000 บาท
จะให้สทิ ธิในการเลือกทีพักได้**
(รวมค่าเรียน /เอกสาร /ทีพัก /ซักผ้า /อาหาร)
 ชําระเต็มจํานวน หรือ
หมายเหตุ :หากมีปัญหาในการชําระเงินติดต่อ
032-389-296 (แผนกธุรการ)
 จองเรียน 4,000 บาท (ตามกําหนดรอบที
สอบผ่าน) ส่วนทีเหลือให้ชาํ ระทีสถาบัน
Line : @twschool1992
ภายใน 30ต.ค.63 (นร.มาเรียนทีสถาบัน)
ส่วนนร.ไม่ได้เรียนทีสถาบันชําระ 13 พ.ย.63
(เมือจองเรียนแล้วขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน)
 ผูส้ อบผ่านทีไม่ชาํ ระค่าเรียนถือว่า นักเรียน
สละสิ ทธิ

www.drpongtutor.com
E-mail : t.w.school@hotmail.com
032-389-296,081-7780-870

กําหนดวันเข้าทีพัก
วันศุกร์ที 13 พฤศจิกายน 2563
1300 - 1700 น. ลงทะเบียน/ เข้าทีพัก
1730 – 1800 น. รวมพลเพือเข้าสอบ
1830 – 2030 น. สอบแบ่งห้องเรียน
2030 - 2100 น. ชีแจงการเรียนและการ
ปฏิบตั ใิ นการอยู่ร่วมกัน

การปฏิ บตั ิ ในแต่ละวัน

การติ ดต่อโรงเรียน
1. บ้านเลขที 220 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี 70120
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 0800-1500 น.
โทร. 032-389-296 / 032-389-659
แฟกซ์ 032-389-659
2. ID LINE : @twschool1992
3. อีเมลล์ t.w.school@hotmail.com
4. www.facebook.com/Tanawanschool

เวลา 0600-0800 น. ตืนนอนและทํากิจวัตรส่วนตัว
เวลา 0800-0900 น. รับประทานอาหารเช้า
WEBSITE
เวลา 0900-1200 น. เรียนภาคเช้า
เวลา 1200-1300 น. รับประทานอาหารกลางวัน
www.drpongtutor.com
เวลา 1300-1600 น. เรียนภาคบ่าย
เวลา 1600-1800 น. ออกกําลังกาย
เวลา 1800-1830 น. อาบนําทํากิจวัตรเวลาเย็น
WEBSITE
เวลา 1830-1900 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 1900-2100 น. สอบ/เรียน/ทบทวน
เวลา 2100-2300 น. ทบทวนตํารา
ประกาศรายชือผูเ้ ข้าเรียนแคมป์ พ.ย.63
เวลา 2300 น. เข้านอน

ทาง website
วันที 10 พฤศจิกายน 2563

แผนทีการเดินทาง
กรุงเทพ
นครชัยศรี
นครปฐม

กวดวิชาธนวรรณ
(เขาเตรียมทหาร อ.ปอง)
พัฒนาความรู คูว ินัย ใฝคุณธรรม

กาญจนบุรี

วัดหนองรี

โคนมหนองโพ
วัดหนองโพ
รพ.สัตว์หนองโพ

อ.โพธาราม

อ.ดําเนินสะดวก

แคมป
พฤศจิกายน 2563

ตัวเมืองราชบุรี
โรงเรียนกวดวิ ชาธนวรรณ
ติดถนนเพชรเกษม ใกล้สหกรณ์โคนมหนองโพ
อยูต่ ดิ ซอยวัดหนองรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(อยูต่ รงข้าม รพ.สัตว์หนองโพ)

ดร.ปอง คําอาจ

จาก กรุงเทพฯ ถึง สถานทีเข้าแคมป์ 80 กม.
จาก นครปฐม ถึง สถานทีเข้าแคมป์ 20 กม.
จาก ราชบุร ี ถึง สถานทีเข้าแคม์ 23 กม.

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

อํานวยการสอนโดย

