
 

การสมคัรเรียนแคมป์มีนาคม 62 

การช าระค่าลงทะเบียน 

หากพบการกระท าผดิระเบยีบ ทางสถาบนัฯ  
จะพจิารณาตามเกณฑท์ีท่างสถาบนัก าหนดไว ้
คอื ตกัเตือน หรอื เชิญออก ตามเหน็สมควร 

 เป็นนักเรียนใหม่ 
ชื่อ นายเอก   ดวงด ี
Ref 1.  110 0817780870      
Ref 2.  00 
 เป็นนักเรยีนเก่า 
ชื่อ นายรกัษ์   ประเทศไทย 
Ref1.  110 0818221866    
Ref 2.  610111 

Ref1.คอื รหสัหลกัสูตร + เบอรโ์ทร.ผูป้กครอง 
Ref2.คอื รหสัประจ าตวันักเรยีน  
( นักเรยีนใหม่รหสัประจ าตวักรอก 00 ) 

 
      หลกัสตูรเข้าแคมป์มีนาคม 62 

( เรียน 26 มี.ค.- 15 เม.ย.62 ) 
เฉพาะนร.ม.3 ก าลงัขึน้ ม.4 

 
 
CODE 110  (รหสัหลกัสตูร ) 
     เริม่จอง ตัง้แต่บดัน้ีกระทัง่ทีน่ัง่เตม็ 
 ตวิเขม้เพื่อสอบเขา้โรงเรยีนเตรยีมทหาร 

ทัง้ 4 เหล่าทพั 
 ฝึกความมรีะเบยีบ วนิยัและวชิาการ 
 รบัเฉพาะนกัเรยีนชาย  
 เรยีนชัน้ ม.3 ก าลงัขึน้ ม.4 

 
 

การเรียนการสอน 
 เรยีนวชิาการ 0900 – 2100 ทุกวนั 
 เรยีนพละศกึษาเวลา 1600-1800  
 วชิาเรยีน : คณิต วทิย ์ไทย องักฤษ สงัคม 
 สอนล่วงหน้าของเน้ือหาระดบั ม.4 
 ฝึกท าแบบฝึกหดัของแนวขอ้สอบมากกว่า 

500 ขอ้ 
 สอบประเมนิผลระหว่างเรยีนทุก 3-4 วนั

สามารถดผูลสอบของนกัเรยีนแต่ละครัง้ 
      ไดท้าง WEBSITE ของโรงเรยีนหลงัสอบ  
      2วนั 
 

 

 
ระเบียบการเข้าแคมป์มีนาคม 62 

 

1.   นกัเรยีนพกักบัทางสถาบนัเป็นหอ้งปรบั 
      อากาศ (นอนรวม) 
2.   มอีาหาร 3 มือ้  +  ซกัผา้  
3.   ฝึกพลศกึษาทุกเยน็ 
4.   มฝ่ีายปกครองดแูล 24 ชัว่โมง 
5.   การเขา้-ออกบรเิวณตอ้งมบีตัรบนัทกึรายการ 
6.   สิง่ทีต่้องเตรยีม คอื ผา้ห่ม , เสือ้ผา้ตามสบาย     
      รองเทา้ผา้ใบส าหรบัออกก าลงักาย , ของใช ้
       ส่วนตวั สบู่ ยาสฟัีน แปรงสฟัีน ไมแ้ขวนเสือ้    
      รองเทา้แตะ สบู่ซกัชัน้ใน กระเป๋าใส่เอกสาร 
      * สถาบนั มทีีน่อน และหมอนให ้
      * เสือ้ผา้ รองเทา้ควรเป็นของเก่าเพือ่ 
        ป้องกนัการสญูหาย 
7.   ต้องปฏบิตัติามระเบยีบทางสถาบนัอย่าง 
      เคร่งครดั เช่น           
 มคีวามตัง้ใจมาเรยีนโดยไม่ถูกบงัคบั 
 ไม่ตัง้กลุ่มท าตวัเป็นนกัเลง /ผูม้อีทิธพิล 
 ไม่ลกัขโมยของ / ดื่มแอลกอฮอล ์/สบูบุหรี ่
 ไม่น าเครื่องใชไ้ฟฟ้ามาใช ้ หรอืมอืถอื 
 ไม่ออกนอกบรเิวณโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
 ปฏบิตัติามระเบยีบของการเขา้ทีพ่กั 

8.  ผูป้กครองสามารถเยีย่มนกัเรยีนได ้
     เฉพาะ วนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์ 
     เวลา 1200-1300 และ 1630-1800 

 
 
 

 
 

 

      หลกัเกณฑก์ารรบัเรียน 
 

1.  กรณีนกัเรยีนเคยเรยีนกบัสถาบนัมาก่อน ต้องมี
ความประพฤตใินการเรยีนทีด่ ี
2.  กรณีนกัเรยีนยงัไม่เคยเรยีนกบัสถาบนัมาก่อน 
ต้องยอมรบัในระเบยีบปฏบิตัก่ิอนสมคัรเรยีน 
3.  ต้องสอบผ่านเกณฑต์ามทีโ่รงเรยีนก าหนด 
 
 
 

 
 สมคัรเรียน ม ี2 วธิ ี  
1. สมคัรดว้ยตนเองทีโ่รงเรยีนเฉพาะเสาร/์อาทติย ์
   นกัเรยีนใหม่เตรยีม - รปูถ่าย 1 น้ิว 2 รปู 
                           - ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
2. กรอกใบสมคัรใน website  และน าหลกัฐานการ
สมคัรมามอบในวนัรายงานตวั 
 

 ช าระค่าจองเรียน โดยการโอนเงนิ 
     จ านวน 4,000 บาท เมื่อโรงเรยีนอนุญาตใหเ้ขา้ 
     เรยีน ( หากจองเรยีนแลว้โรงเรยีนจะไม่คนืเงนิ  
      ไม่ว่ากรณีใดๆ ) 
 

 ช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือ โดยการโอนเงนิ 
     จ านวน 9,000 บาท ภายใน 15 มี.ค.2562 
 

      ค่าใช้จ่าย ทัง้ส้ิน   13,000  บาท  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
   ช าระผ่าน ธ.กรุงไทย code 80670 ชื่อ 
บญัช ีโรงเรยีนกวดวชิาธนวรรณ ช าระได ้
ทัง้เงนิสดทีธ่นาคาร หรอืจ่ายบลิผ่าน App.KTB 

  ช าระผ่านธนาคารไทยพาณิชยช์ื่อบญัช ี
โรงเรยีนกวดวชิาธนวรรณ เลขทีบ่ญัช ี 
 659-300-557-3 เฉพาะจ่ายบลิผ่าน App.SCB  
 

 โดย รบัแบบฟอรม์การช าระเงินจาก 
 1. โรงเรยีนกวดวชิาธนวรรณ 
 2. ดาวน์โหลดจาก website โรงเรยีน หรอื 
 

ตวัอย่างขัน้ตอนช าระเงนิผ่านแอบฟิเคชัน่แสดง
ในเวป็ไซต์ของโรงเรยีน 
ตวัอย่างการกรอกแบบฟอรม์ช าระเงนิ 
 Ref.1  110 ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทผ์ูป้กครอง 
 Ref.2  (รหสันกัเรยีน 6 หลกั)  
 ( ยกเวน้กรณีนกัเรยีนใหม่ Ref.2 กรอกเลข 00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ :หากมปัีญหาในการสมคัร
และช าระเงนิตดิต่อ 032-389-296  

เวลา 0830-1600 

 



อ ำนวยกำรสอนโดย 

พ.อ.ดร.ป๋อง  ค ำอำจ 
Minor Math  B.S.CE., M.S.CE. 

from USA 
ปริญญำเอก กำรจัดกำรศึกษำ 

เข้ำเข้ำแคมป์แคมป์  
มีนำมีนำคมคม  22556622  

<<  รับรับ  ม.ม.33  ขึ้นขึ้น  ม.ม.44  >>  

โรงเรียนธนวรรณ 
 ตดิถนนเพชรเกษม ใกลส้หกรณ์โคนมหนองโพ  
อยู่ตดิซอยวดัหนองร ี อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

(อยู่ตรงขา้ม รพ.สตัวห์นองโพ) 
หลกักโิลเมตรที ่76 

จาก กรุงเทพฯ  ถงึ  สถานที่เขา้แคมป์    80    กม. 
จาก นครปฐม  ถงึ  สถานที่เขา้แคมป์    20    กม. 
จาก  ราชบุร ี   ถงึ   สถานที่เขา้แคม ์    23    กม. 

แผนท่ีโรงเรียน กวดวิชำธนวรรณ               
กรุงเทพ   

โคนมหนองโพ 

นครปฐม   

  นครชยัศร ี 

วดัหนองโพ 

WEBSITE ของโรงเรียนธนวรรณ 

การติดต่อโรงเรียนธนวรรณ 

ประกาศรายช่ือผูเ้ข้าเรียนแคมป์ มี.ค.62 
เพื่อตรวจสอบ ผา่นเวบ็ไซต์ 

วนัท่ี 20 มี.ค. 62 

 
ก าหนดวนัเข้าท่ีพกั 

วนัท่ี  26 มีนาคม 2562 
   
   0900  - 1130 น.     รายงานตวัและลงทะเบยีน 
   1200 – 1230 น.     รวมพลฟังค าชีแ้จง  
   1300 – 1700 น.     สอบแบ่งหอ้งเรยีน 
   1700 -  2300 น.     ปฏบิตัติาม รปจ. 

 
 

การปฏิบติัในแต่ละวนั 
 

เวลา 0600-0800 น.   ตื่นนอนและท ากจิวตัรส่วนตวั 
เวลา 0800-0900 น.   รบัประทานอาหารเชา้  
เวลา 0900-1200  น.   เรยีนภาคเชา้ 
เวลา 1200-1300  น.   รบัประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 1300-1600  น.   เรยีนภาคบ่าย 
เวลา 1600-1800  น.   ออกก าลงักาย 
เวลา 1800-1830  น.   อาบน ้าท ากจิวตัรเวลาเยน็ 
เวลา 1830-1900  น.   รบัประทานอาหารเยน็ 
เวลา 1900-2100  น.   เรยีนภาคค ่า 
เวลา  2100-2130  น.  รบัประทานอาหารรอบดกึ 
เวลา  2130-2400 น.   ทบทวนต ารา 
เวลา  2400 น.   เขา้นอน 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
1. บ้านเลขที ่220 หมู่ 8 ต.บ้านเลอืก อ.โพธาราม  
    จ.ราชบุร ี70120  วนัเสาร-์อาทติย ์0800-1500 น. 
    โทร. 032-389-296   แฟกซ ์032-389-659 
2. เวบ็ไซต์ http://www.drpongtutor.com   
3. อเีมลล ์ t.w.school@hotmail.com 
4. ID Line : @twschool1992 

 
 

www.drpongtutor.com 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 

  
        

  
 

     
 
 

          (เข้ำเตรียมทหำร อ.ป๋อง)  
    

 พัฒนำควำมรู้ คู่วินยั ใฝ่คุณธรรม 

กาญจนบุร ี

วดัหนองร ี
รพ.สตัวห์นองโพ 

ตวัเมอืงราชบุร ี

อ.โพธาราม อ.ด าเนินสะดวก 

mailto:t.w.school@hotmail.com

