
 

คอรสเขาแคมปเดือนเมษายน 
         เรียน 17 เม.ย. – 3 พ.ค. 61 
 

คุณสมบัติ 
1.นักเรียนชาย ช้ัน  ม.2 กําลังขึ้นช้ัน ม.3 
2.สอบผานเกณฑกอนเขาแคมป 
3.ตองมีใจรัก และอยูในกฎระเบียบของโรงเรียน
กวดวิชาธนวรรณได 
 

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

แนวทางการสอน 
@   ปูพื้นฐานวิชา ช้ัน ม.3        
@   เนนสอนเน้ือหาเทอม 1 ลวงหนา 
@   ฝกทําขอสอบและแบบฝกหัด 
@   สอบประเมินผลระหวางเรียน  
@   ประเมินผลการเรียนเม่ือจบแคมป 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1.   แยกระดับการสอน โดยจะสอบแบงหองเรียน
ตามระดับคะแนน  
2.   เรียนเวลา 0900-2100 น. และฝกฝนโดยมี
อาจารยคอยดูแลอยูตลอด จนถึง 2300 น.จึงเขา
นอน 
3.   ผูไมผานเกณฑการสอบระหวางเรียน ตอง
เรียนเสริม ในเวลา 2130-2300 
4.   ฝกฝนทําแบบฝกหัดมากกวา 500 ขอ 

การเตรียมตัว 
 

1. ดานรางกาย 

    1.1  ตองมีสุขภาพสมบูรณไมเปนโรคที่ขัด

ตอการรับราชการ โดยเฉพาะ สายตาตองปกติ 

ไมส้ัน , ไมมีบอดสี รวมถึงไวรัสตับอักเสบ และ

โรคติดเช้ืออ่ืนๆ ที่รายแรง 

    1.2  ตองวายนํ้าเปน (ถาไมเปน นร.ไปฝก

เพิ่มเติมภายหลัง ) 
 

2. ดานจิตใจ 

    มีใจรัก, ผูปกครองไมบังคับ, มีความเขมแข็ง 

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

กฎระเบียบที่เครงครัด 
 

3. เตรียมของเคร่ืองใช 

    3.1  ผาหม (มีที่นอน หมอนและผาปูให) 

    3.2  เส้ือผาตามสบาย ใชชุดเกาๆ ที่มีอยู  

           (กางเกงขาส้ัน 5-6ชุด )    

    3.3  สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ขันนํ้า ไม 

    แขวนเส้ือ นํ้ายาซักผา (เพื่อซักช้ันใน)     

    3.4 รองเทากีฬาคูเกาสําหรับออกกําลังกาย   

 3.5 สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ  เอกสาร 

อานเพิ่มเติมของ ม.3 และปากกาสําหรับ

เขียนผาสําหรับสงผาซัก กระเปาใสเอกสาร 

 
 
 

ระเบียบของสถาบัน   
1. ของ เครื่ อง ใช ไ ฟฟ าทุ กช นิด  รวมถึ ง 

โทรศัพทมือถือฯ  หามนํามา  เด็ดขาด  

ยกเวนผูที่อยูตางจังหวัดที่ตองเดินทาง

กลับบานเอง อนุญาตใหนํามือถือมาฝากไว

กับทางสถาบันไดฯ และจะไมอนุญาตให

นําออกไปโทร.จนกวาจะกลับบาน  

2. อุปกรณตางๆที่ถือเปนอาวุธได หามนํามา

เด็ดขาด เชน มีดคัดเตอร , มีดพก ไม

บรรทัดเหล็ก ฯ 

3. ของมีคา เชน สรอยคอทองคํา ฯ สวนเงิน

ใหมีติดตัวไดไม เ กิน คนละ200บาท ที่

เหลือฝากไวกับทางสถาบันฯ และเบิกใชได

ตามเวลาที่กําหนด 

4. ส่ิงที่สถาบันฯ หามเด็ดขาดน้ัน หากพบวา

มีผู นํามาโดยเจตนา จะพิจารณาตาม

ระเบียบทันที 

5. นักเรียนที่ไมปฏิบัติตามระเบียบและไม

ตั้งใจเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 

และสงกลับบานทันที 

 

ขอพิจารณาในการเตือน หรือ ใหออก 
         ตั้งกลุมทําตัวเปนนักเลง /ผูมีอิทธิพล 

         ลักขโมยของ หรือดื่มแอลกอฮอล/สูบ

บุหรี่  ทะเลาะวิวาท  (ใหออกและแจงตํารวจ) 

          นําเครื่องใชไฟฟา หรือนํามือถือมาใช 

         ออกนอกบริเวณโดยไมไดรับอนุญาต 

          ไมปฏิบัติตามระเบียบของการเขาที่พัก 

การเขาแคมป 
 พักอาศัยอยูภายในแคมปหามออกนอก

แคมปโดยไมไดรับอนุญาต 

 หองพักรวม  เตียง 2 ช้ัน หองแอร   

 มีบริการซักผาเม่ือสงผาตองเขียนช่ือ/

เบอรเตียงที่ผาทุกตัว 

 ใหบริการดูแลสุขภาพทุกวัน หากเกิน

ความสามารถจะสง รพ.ตอไป 

 อาหารรับประทาน 3 ม้ือ 

 
คาใชจาย 

ชําระ 2 งวด ดังน้ี 

1. คาจองเรียน     4,000        บาท  

2. ชําระสวนที่เหลือ    6,000        บาท  

(ชําระสวนที่เหลือไมเกินวันที่ 5 เม.ย.61) 

รวม คาใชจายทั้งส้ิน    10,000   บาท 

 
       เอกสารประกอบการสมัคร(นร.ใหม)   
 

1. สําเนาทะเบียนบาน              1   ฉบับ 

2. รูปถายขนาด 1 น้ิว                2   รูป 

 
   การจองเรียน หรือชําระสวนที่เหลือใหชําระโดย 

โอนเงินเทาน้ัน และในวันเขาที่พักใหนําหลักฐาน

การชําระเงิน มาแสดงกอนเขาที่พัก 

    สําหรับ นร.ที่มีเลขประจําตัวของทางสถาบัน

แลวใหจองเรียนโดยไมตองนําหลักฐานการสมัคร

มาใหอีก  

 

 



รายละเอียด การโอนเงิน 
 
หากนักเรียนจองที่เรียน หรือชําระคาเรียนแลว 
ไมวาดวยเหตุใดๆทางสถาบัน จะไมคืนเงินให 
การโอนเงิน     
@  ช่ือบัญชี   โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
@  ธนาคารไทยพานิชย  บัญชีเดินสะพัด 
        เลขที่บัญชี  659-300-557-3 
@  ชําระผาน ธ.กรุงไทย code 80670 
        Ref1. 120 ตามดวยเบอรโทร.ผูปกครอง 
        Ref2. ( ใชรหัสนักเรียนเกา 6 ตัว)  
        ถานร.ใหม Ref 2. ใส 000000 
@ รับใบชําระเงินไดที่  
    1. โรงเรียนธนวรรณ  
    2.  www.drpongtutor.com  
      

การปฏิบัติในแตละวัน 
เวลา 0600-0800 น.  ตื่นนอนและทํากิจวัตร 
                            สวนตัว 
เวลา 0800-0900 น.  รับประทานอาหารเชา 
เวลา 0900-1200 น.  เรียนภาคเชา 
เวลา 1200-1300 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 1300-1600 น.  เรียนภาคบาย 
เวลา 1630-1730 น.  ออกกําลังกาย 
เวลา 1730-1800 น.  อาบนํ้าทํากิจวัตรเวลาเย็น 
เวลา 1800-1900 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 1900-2100 น.  เรียนภาคค่ํา 
เวลา  2100-2130 น.  อาหารวาง 
เวลา  2130-2300 น. ฝกฝนทําแบบฝกหัด/เรียน 
                           เสริม   
 
 

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

ติดถนนเพชรเกษม  ขางซอยวัดหนองรี 
ตรงขาม รพ.สัตวหนองโพ 

โทร.  
032-389296 / 032-389659 (Fax) 

www.drpongtutor.com  
 
 
 
 
ติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
โทร.        032-389-296  ทุกวัน 

032-389-659 Fax 
 เวลา 0830-1600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติในวนัเขาที่พัก 
17 เม.ย.61 

เวลา 0900- 1130น. 
         รายงานตัว / เขาที่พัก / รับบัตรเยี่ยม / 
ฝากเงิน  
เวลา 1300-1700 น. 
         ทําการสอบแบงหอง  หลังจากน้ัน
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของทางสถาบัน 
 
หมายเหตุ 
1. หากนร.ไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธ์ิเรียน 
(ยกเวน..โทรแจงใหทางสถาบันทราบ) 
2. คาใชจายสวนที่เหลือให นร.โอนเงินเขา
ธนาคาร ภายในวันที่ 5 เม.ย.61  และ นํา
หลักฐานมาแสดงในวันรายงานตัว วันที่ 17 
เม.ย.61 
3. ประกาศรายช่ือผูเขาเรียน 10 เม.ย.61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  โรงเรยีนโรงเรยีนกวดวชิากวดวชิา  
     ธนวรรณ 
   (กวดวชิาเขา้เตรยีมทหารอ.ป๋อง) 
 

 

 

                 

      แคมปเ์ดอืนแคมปเ์ดอืน  เมษายนเมษายน  6611  
สาํหรบัสาํหรบัสอบเขา้เตรยีมทหารสอบเขา้เตรยีมทหาร  

 
 <  ม.2 ขึน ม. 3  > 

 

 
อาํนวยการสอนโดย 

 พ.อ.ดร. ป๋อง  คาํอาจ 
 
 

ป.ตร ี- ป.โท วศิวกรรมโยธา 
และคณติศาสตร์  จาก สหรฐัอเมรกิา 

ป.เอก การจดัการศกึษา                           
 

 

http://www.drpongtutor.com/
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