
 

การสมคัรเรยีนแคมป์กมุภา’ 62 

การชาํระค่าเรียน

หากพบการกระทําผดิระเบยีบ ทางสถาบนัฯ  

จะพจิารณาตามเกณฑท์ทีางสถาบนักาํหนดไว ้

คอื ตกัเตือน หรอื เชิญออก ตามเหน็สมควร 

 เป็นนักเรียนใหม่ 

ชอื นายเอก   ดวงด ี

Ref 1.  140 0817780870      

Ref 2.  00 

 เป็นนักเรียนเก่า 

ชอื นายรกัษ์   ประเทศไทย 

Ref1.  140 0818221866    

Ref 2.  601111 

Ref1.คอื รหสัหลกัสตูร + เบอรโ์ทร.ผูป้กครอง 

Ref2.คอื รหสัประจาํตวันักเรยีน  

( นักเรยีนใหม่รหสัประจาํตวักรอก 00 ) 

 

      หลกัสูตรเข้าแคมป์กมุภา ’62 
 

(เรียน 23 ก.พ.-23 มี.ค.62 ) 
 

CODE 140  (รหสัหลกัสตูร ) 

     รบัจองตามวนัทรีะบเุมอืสอบผา่นเขา้เรยีน 

 ตวิเขม้เพอืสอบเขา้โรงเรยีนเตรยีมทหารและ 

พาสอบทงั 4 เหล่าทพั 

 ฝึกความมรีะเบยีบ วนิยัและวชิาการ 

 รบัเฉพาะนักเรยีนชาย  

 เรยีนชนั ม.4 – ม.6 

 เกดิ พ.ศ. 2544 ขนึไป 

 

การเรียนการสอน 

 เรยีนวชิาการ 0900 – 2100 ทุกวนั 

 เรยีนพละศกึษา 1600-1800 ทุกวนั 

 วชิาเรยีน : คณิต วทิย์ ไทย องักฤษ สงัคม 

 เน้นทําโจทย์แบบฝึกหดัและขอ้สอบเก่าและ

แบบฝึกหดัเพมิเตมิมากกว่า 1000 ขอ้ 

 สอบประเมนิผลระหวา่งเรยีนทุก 3-4 วนั

สามารถดผูลสอบของนกัเรยีนแต่ละครงั 

      ไดท้าง WEBSITE ของโรงเรยีนหลงัสอบ  

      2วนั 

 

 
 

 

 

ระเบียบการเข้าแคมป์กมุภา’ 62 

 

1.   นกัเรยีนพกักบัทางสถาบนัเป็นหอ้งปรบั 

      อากาศ (นอนรวม) 

2.   มอีาหาร 3 มอื  + บรกิารซกัผา้ใหฟ้ร ี  

3.   ฝึกพลศกึษาทุกเยน็ 

4.   มฝี่ายปกครองดแูล 24 ชวัโมง 

5.   การเขา้-ออกบรเิวณตอ้งมบีตัรบนัทกึรายการ 

6.   สงิทตีอ้งเตรยีม คอื ผา้ห่ม , เสอืผา้ตามสบาย     

      รองเทา้ผา้ใบสําหรบัออกกาํลงักาย , ของใช ้

      สว่นตวั สบู ่ยาสฟีนั แปรงสฟีนั ไมแ้ขวน 

      เสอื รองเทา้แตะ  สบูซ่กัชนัใน ชุดนร.สาํหรบั   

      สอบแต่ละเหล่า 

      * สถาบนั มทีนีอน และหมอนให้ 

      * เสอืผา้ รองเทา้ควรเป็นของเกา่เพอื 

        ป้องกนัการสญูหาย 

7.   ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบทางสถาบนัอย่าง 

      เครง่ครดั เชน่           

 มคีวามตงัใจมาเรยีนโดยไมถู่กบงัคบั 

 ไมต่งักลุ่มทําตวัเป็นนกัเลง /ผูม้อีทิธพิล 

 ไมล่กัขโมยของ / ดมืแอลกอฮอล์ /สบูบหุร ี

 ไมนํ่าเครอืงใชไ้ฟฟ้ามาใช ้ หรอืมอืถอื 

 ไมอ่อกนอกบรเิวณโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

 ปฏบิตัติามระเบยีบของการเขา้ทพีกั 

8.  ผูป้กครองสามารถเยยีมนกัเรยีนได ้

     เฉพาะ วนัเสารแ์ละวนัอาทติย์  

     เวลา 1200-1300 และ 1630-1800 

 

 

 

 
 

 

      หลกัเกณฑ์การรบัเรียน 
 

1.  นร.ทุกคนตอ้งผา่นเกณฑ์การคดัเลอืก  โดยทํา

ขอ้สอบทสีถาบนัผา่น 50% ในวนัทโีรงเรยีนกาํหนด 

2.  กรณีนกัเรยีนเคยเรยีนกบัสถาบนัมากอ่น ตอ้งมี

ความประพฤตใินการเรยีนทดี ี 

3.  กรณีนกัเรยีนยงัไมเ่คยเรยีนกบัสถาบนัมากอ่น 

ตอ้งยอมรบัในระเบยีบปฏบิตักิอ่นสมคัรเรยีน 
 

 

 

 

 สมคัรเรียน ม ี2 วธิ ี (หลงัจากสอบผา่นแลว้) 

1. สมคัรดว้ยตนเองทโีรงเรยีนเฉพาะเสาร/์อาทติย์ 

   นกัเรยีนใหมเ่ตรยีม - รปูถ่าย 1 นิว 2 รปู 

                           - สาํเนาทะเบยีนบา้น 

2. กรอกใบสมคัรใน website  และนําหลกัฐานการ

สมคัรมามอบในวนัรายงานตวั 
 

 ชาํระค่าจองเรียน โดยการโอนเงนิ 

     จํานวน 4,000 บาท  

     ( หากจองเรยีนแลว้ โรงเรยีนจะไมค่นืเงนิ  

      ไมว่า่กรณีใดๆ ) 
 

 ชาํระค่าเรียนส่วนทีเหลือ โดยการโอนเงนิ 

     จํานวน 12,500 บาท ภายใน 10 ก.พ.2562 
      
    ค่าใช้จ่าย ทงัสิน   16,500  บาท  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   ชาํระผา่นธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวนั 

 ชอืบญัช ีโรงเรยีนกวดวชิาธนวรรณ เลขทบีญัช ี

  659-300-557-3 โดยชาํระผา่น App. ของ SCB 

  ชาํระเงนิสดท ีธ.กรงุไทย code 80670 หรอื 

ชาํระผา่น App. ของ KTB 
 

         แสดงขนัตอนการชาํระผา่น App. 

             ในเวบ็ไซต์ของโรงเรยีน 

 รบัแบบฟอรม์การชาํระเงินจาก 

 1. โรงเรยีนกวดวชิาธนวรรณ 

 2. ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของโรงเรยีน  

ตวัอย่างการกรอกแบบฟอรม์ชําระเงนิ 

 Ref.1  140 ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัท์ผูป้กครอง 

 Ref.2  (รหสันกัเรยีน 6 หลกั)  

 ( ยกเวน้กรณีนักเรยีนใหม่ Ref.2 กรอกเลข 00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 หมายเหต ุ:หากมปีญัหาในการชําระเงนิตดิต่อ   

032-389-296 (สาํนกังาน)  



อํานวยการสอนโดย 

พ.อ.ดร.ปอง  คําอาจ 
Minor Math  B.S.CE., M.S.CE. 

from USA 
ปริญญาเอก การจัดการศึกษา 

โรงเรียนธนวรรณ 

 ตดิถนนเพชรเกษม ใกลส้หกรณ์โคนมหนองโพ  

อยู่ตดิซอยวดัหนองร ี อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

(อยู่ตรงขา้ม รพ.สตัวห์นองโพ) 

[หลกักโิลเมตรท ี77] 

จาก กรุงเทพฯ  ถงึ  สถานทเีขา้แคมป์   80    กม. 

จาก นครปฐม  ถงึ  สถานทเีขา้แคมป์   20    กม. 

จาก  ราชบุร ี   ถงึ   สถานทเีขา้แคม ์   23    กม. 

แผนทีโรงเรยีน กวดวิชาธนวรรณ              

กรงุเทพ   

โคนมหนองโพ 

นครปฐม   

  นครชยัศร ี 

วดัหนองโพ 
WEBSITE ของโรงเรียนธนวรรณ 

การติดต่อโรงเรยีน

ประกาศรายชือผู้เข้าเรยีนแคมป์กมุภา’62  

เพือตรวจสอบห้องพกัทางเวบ็ไซต ์

วนัที 18 ก.พ. 62 

  

 

 

กาํหนดวนัเข้าทีพกั 

วนัที  23 กมุภาพนัธ ์2562 

   

   0900  - 1130 น.     รายงานตวัและลงทะเบยีน 

   1200 – 1230 น.     รวมพลฟงัคาํชแีจง  

   1300 – 1700 น.     สอบแบง่หอ้งเรยีน 

   1700 -  2300 น.     ปฏบิตัติาม รปจ. 

หมายเหตุ : 

1.นร.ตอ้งสมคัรสอบ 4 เหล่าทพัทางออนไลน์ให้

เรยีบรอ้ยกอ่นเขา้แคมป์ 

2.โรงเรยีนจะพานร.สอบภาควชิาการทงั 4 เหล่าทพั 

 

การปฏิบติัในแต่ละวนั 
 

เวลา 0600-0800 น.   ตนืนอนและทํากจิวตัรสว่นตวั 

เวลา 0800-0900 น.   รบัประทานอาหารเชา้  

เวลา 0900-1200  น.   เรยีนภาคเชา้ 

เวลา 1200-1300  น.   รบัประทานอาหารกลางวนั 

เวลา 1300-1600  น.   เรยีนภาคบ่าย 

เวลา 1600-1800  น.   ออกกาํลงักาย 

เวลา 1800-1830  น.   อาบนําทํากจิวตัรเวลาเยน็ 

เวลา 1830-1900  น.   รบัประทานอาหารเยน็ 

เวลา 1900-2100  น.   เรยีนภาคคํา 

เวลา  2100-2130  น.  รบัประทานอาหารรอบดกึ 

เวลา  2130-2400 น.   ทบทวนตํารา 

เวลา  2400 น.   เขา้นอน 

 

 

 

     

 

 

 

 

1. บา้นเลขท ี220 หมู ่8 ต.บา้นเลอืก อ.โพธาราม  

    จ.ราชบรุ ี  70120 

    วนัเสาร์-อาทติย์   เวลา  0800-1500 น. 

    โทร. 032-389-296 /  032-389-659 

    แฟกซ์ 032-389-659 

2. ตดิต่อทางเว๊ปไซด ์http://www.drpongtutor.com   

3. Line ID: @twschool1992   

 

 

 

www.drpongtutor.com 

     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

        

  
 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (เขาเตรียมทหาร อ.ปอง)  
    พัฒนาความรู คูวินัย ใฝคุณธรรม 

กาญจนบรุ ี

วดัหนองร ี
รพ.สตัวห์นองโพ 

ตวัเมอืงราชบรุ ี

อ.โพธาราม อ.ดาํเนินสะดวก 

แคมปกุมภา ’62 
เฉพาะนร.ม.4-6 ท่ีมีสิทธิ์สอบ 

(เกิด 2544 ขึ้นไป) 
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