
หลักสูตร DROP’61 (Dropรุ่น4) 
โรงเรียนกวดวชิาธนวรรณ 

(เข้าเก็บตัวระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 61 ถึง สอบเสร็จ 4 เหล่าทพั) 
 
การรับสมัคร 

1. รับนร.ที่มีวุฒิการเรียนระดับชั้น ม.4 และผู้ปกครองยินยอม 
2. นร.ต้องสอบผ่านวิชาการ และสอบดึงข้อ ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรดรอป 
3. ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน และไม่ถูกผู้ปกครองบังคับ 
4.    นร.ต้องว่ายน้้าเป็น 
5.    ไม่มีโรคที่ขัดต่อการเป็นนตท.เช่น ตาไม่บอดสี สายตาไม่สั้น เท้าไม่แบน น่ังยองได้ มีค่า  

       BMI ไม่เกิน 24  ( น้้าหนัก (กก.) ÷ ส่วนสูง2(เมตร) ) 
6.    ยอมรับระเบียบการปฏิบัติในด้านต่างๆของโรงเรียนได้ (รายละเอียดในเว็บไซต์) 

 
ก าหนดการขอสอบและจองเรียน 

1. นร.ที่ก้าลังเรียนในแคมป์ตุลา’61 (พิจารณาจากผลสอบระหว่างการเรียน) 
- เมื่ออนุญาตให้เข้าเรียน นร.ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ 
- ก้าหนดเพ่ือชี้แจงผู้ปกครองในวันที่ 23 ต.ค.61 
- ยึนยันการเข้าเรียนโดยการช้าระเงิน ภายใน 9 พฤศจิกายน 61 

2. นร.ภายนอกแคมป์ตุลา’61 ปฏิบัติดังน้ี 
1) แจ้งความจ้านงโดย โทร.032-389-296  หรือ ID Line : @twschool1992   

โดยแจ้ง “ชื่อ-สกุล/โรงเรียน/จังหวัด/ชั้น/เกรด/เบอร์ติดต่อ ” 
2) นร.ขอนัดสอบกับทางโรงเรียนได้ ตามวันที่นักเรียนสะดวก ต้ังแต่บัดน้ีกระทั่งที่น่ังเต็ม 

(ก่อนถึง 5 พ.ย.61) 
3) เมื่อนร.สอบผ่านเข้าหลักสูตรดรอปได้แล้วต้องยืนยันการเข้าเรียนโดยการช้าระเงิน

ภายหลังสอบ 1-2 สัปดาห์ (ตามท่ีโรงเรียนก้าหนด) 
4) ก้าหนดชี้แจงผู้ปกครองในวันที่ 5 พ.ย.61 

การสอบส าหรับนร.ภายนอก 
    วันที่สอบเป็นวันที่นร.นัดกับโรงเรียน โดยมีเวลาปฏิบัติดังน้ี 
    เวลา 0900-1200    สอบวิชาการ วิชา คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
           1300-1500   สัมภาษณ์นร. /ดึงข้อ และแจ้งผลการสอบต่อผู้ปกครองและนร.   
            
เอกสารที่ต้องน ามายื่นกับโรงเรียน (หากยังไม่พร้อมน้ามาย่ืนในวันอื่นได้) 

1.  ส้าเนาบัตรประชาชนพ่อ-แม-่นักเรียน 
2.  รูปถ่าย 2 น้ิว 2 ใบ ไม่เกิน 6 เดือน 
3.  ส้าเนาผลการศึกษาชั้น ม.4 

หมายเหตุ 
1. การแต่งกายวันทดสอบ; ใส่ชุดสุภาพ /ชุดกีฬา (มีการทดสอบดึงข้อ) 

 2. กรณีที่นร.ท้าผิดระเบียบโรงเรียนทางโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบกระทัง่ให้
ออกหากเห็นว่านร.ท้าผิดระเบียบร้ายแรง 
            3. หากนร.สมัครแล้วทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
    
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร Drop 
 1. เข้าคอร์สเริ่ม  2 ธ.ค.2561 ถึง สอบเสร็จ 4 เหล่าทัพ (ประมาณ 17 มี.ค. 61) 
      2. เข้าท่ีพักวันที่  2 ธ.ค.2561 เวลา 1100-1400  
 3. การเรียนจัดแบ่งเป็น 2 ช่วง 
    (1)   3 ธ.ค.61 – 9 ก.พ. 62  เรียนวันจันทร์-เสาร์ หยุดเรียนทุกวันอาทิตย์ 1 วัน 
    (2)   10 ก.พ.62 – 17 มี.ค.62  เรียนทุกวันไม่มีวันหยุด (โค้งสุดท้าย) 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1. จัดการเรียนการสอนทุกวัน 

     0900-1600    สอนวิชาการ คณิตฯ วิทย์ฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  
     1600-1800    ฝึกพละศึกษา (ยกเว้นว่ายน้้า) 

1900-2300     เฉลยข้อสอบเก่า / เสริมในประเด็นปัญหาของนักเรียนที่ยังอ่อน 
 2.  มีการสอบประเมินผลและวิเคราะหผ์ลอย่างต่อเน่ือง 



 ค่าใช้จ่าย 
      ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนมีรายละเอียดดังน้ี 
      1  ค่าเอกสารการเรียน ค่าสอนวิชาการ และพลศึกษา (ยกเว้นว่ายน้้า) 
      2. ค่าสมัครสอบ 4 เหล่าทัพ และค่าพาไปสอบทั้ง 4 เหล่าทัพ 
      3. ค่าอาหารหลัก 3 มื้อ /ค่าท่ีพัก /ค่าน้้า-ไฟ /ค่าซักผ้า   
            4. ค่าดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีเจ็บป่วย (หากต้องพาไปรักษาท่ีโรงพยาบาล ผู้เรียนต้องเป็นผู้
จ่ายตามจริง) 
      5. ค่าประกันของเสียหาย 
            6  ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบหลักสูตรของโรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนช่างฝีมือ
ทหาร และหลักสูตรช้างเผือก 
            7. ไม่รวมค่าสมัครสอบชิงรางวัลคุณภาพครัง้ที่ 4 
            8. ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการว่ายน้้า 
      9. ไม่รวมการไปสอบภาคพลศึกษา (รอบสอง) 
 
ระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด 
      1. กฏระเบียบที่ทางโรงเรียนก้าหนดผู้ปกครองและนักเรียนต้องยอมรับและสามารถปฏิบัติ
ได้โดยยึดถือตามระเบียบของโรงเรียนที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์  drpongtutor.com > เกี่ยวกับ
โรงเรียน > ระเบียบโรงเรียน 
   2. เน้นเก่ียวกับโทรศัพท์  

      1)  ระหว่าง 3 ธ.ค.61 - 9 ก.พ.62  นร.ทุกคนต้องฝากโทรศัพท ์
           - เบิกใช้ได้เวลา 1800-1900 ของทุกวัน 
           - ผู้ที่กลับบ้านเย็นวันเสาร์สามารถเบิกโทรศัพท์และน้ามาฝากเมื่อกลับเข้ามาเรียน 
             ในวันอาทิตย์เย็น 
      2)  ช่วงระหว่าง 10 ก.พ. – สอบ 4 เหล่าทัพ ต้องฝากโทรศัพท์และไม่อนุญาตให้เบิก 
           ใช้จนกว่าถึงวันปิดคอร์ส 
      3)  หากพบนร.แอบซุกซ่อนโทรศัพท์และน้ามาใช้นอกเวลาท่ีก้าหนดถือว่าผิดระเบียบ 

                     และจะพิจารณาตามระเบียบของโรงเรยีนต่อไป (เชิญออก) 

      4)  หากผู้ปกครองต้องการคุยกับนร.กรุณาโทรคุยในช่วงเวลาท่ีให้นร.เบิกโทรศัพท์ใช้ 
  3.  กรณีวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดนร.ที่ต้องการกลับบ้านมีระเบียบดังน้ี  
                 (เฉพาะห้วง 3 ธ.ค.61 – 9 ก.พ. 62)  

     1)  ผู้ปกครองต้องมารบัด้วยตนเองและมารับได้ต้ังแต่วันเสาร์ เวลา 15.30 -17.00 น. 
     2)  วันกลับเข้าท่ีพัก : วันอาทิตย์ ไม่เกินเวลา 17.00 น. 

        4.  นร.ที่ไม่ได้กลับบ้านให้อ่านหนังสือและพักที่โรงเรียนได้ตามปกติ 
  5.  การออกนอกบริเวณโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ออกหากไม่มีผู้ปกครองมารับ 
 

การลงทะเบียน  (รหัสหลักสูตรดรอป 150) 
1. ช้าระด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียน 
2. ช้าระเงินสดโดยผ่านธนาคารกรุงไทย [code 80670] 
      ชื่อบัญชี   โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

         Ref1. 150 ตามด้วยเบอร์โทร.ผู้ปกครอง 
          Ref2. ( ใช้รหัสนักเรียนเก่า 6 ตัว ) ถ้านร.ใหม่ Ref 2. ใส่ 000000 

       @ รับใบช าระเงินได้ที่ โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ หรือ www.drpongtutor.com  
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

โทร.032-389-296  สอบถามได้ทุกวัน เวลา 0830-1600 

Line ID : @twschool1992 

สถานที่เรียน 
220 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

(กม.ที่ 77 ตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ) 
 
 
 
 
 


