หลักสูตรเข้าแคมป์ มีนาคม 62
( เรียน 26 มี.ค.- 15 เม.ย.62 )
เฉพาะนร.ม.3 กาลังขึน้ ม.4

CODE 110 (รหัสหลักสูตร )
 เริม่ จอง ตัง้ แต่บดั นี้กระทังที
่ น่ งเต็
ั่ ม
 ติวเข้มเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
ทัง้ 4 เหล่าทัพ
 ฝึกความมีระเบียบ วินยั และวิชาการ
 รับเฉพาะนักเรียนชาย
 เรียนชัน้ ม.3 กาลังขึน้ ม.4

การเรียนการสอน






เรียนวิชาการ 0900 – 2100 ทุกวัน
เรียนพละศึกษาเวลา 1600-1800
วิชาเรียน : คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม
สอนล่วงหน้าของเนื้อหาระดับ ม.4
ฝึกทาแบบฝึกหัดของแนวข้อสอบมากกว่า
500 ข้อ
 สอบประเมินผลระหว่างเรียนทุก 3-4 วัน
สามารถดูผลสอบของนักเรียนแต่ละครัง้
ได้ทาง WEBSITE ของโรงเรียนหลังสอบ
2วัน

ระเบียบการเข้าแคมป์ มีนาคม 62
1. นักเรียนพักกับทางสถาบันเป็ นห้องปรับ
อากาศ (นอนรวม)
2. มีอาหาร 3 มือ้ + ซักผ้า
3. ฝึกพลศึกษาทุกเย็น
4. มีฝ่ายปกครองดูแล 24 ชัวโมง
่
5. การเข้า-ออกบริเวณต้องมีบตั รบันทึกรายการ
6. สิง่ ทีต่ ้องเตรียม คือ ผ้าห่ม , เสือ้ ผ้าตามสบาย
รองเท้าผ้าใบสาหรับออกกาลังกาย , ของใช้
ส่วนตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไม้แขวนเสือ้
รองเท้าแตะ สบู่ซกั ชัน้ ใน กระเป๋ าใส่เอกสาร
* สถาบัน มีทน่ี อน และหมอนให้
* เสือ้ ผ้า รองเท้าควรเป็ นของเก่าเพือ่
ป้ องกันการสูญหาย
7. ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบทางสถาบันอย่าง
เคร่งครัด เช่น
 มีความตัง้ ใจมาเรียนโดยไม่ถูกบังคับ
 ไม่ตงั ้ กลุ่มทาตัวเป็ นนักเลง /ผูม้ อี ทิ ธิพล
 ไม่ลกั ขโมยของ / ดื่มแอลกอฮอล์ /สูบบุหรี่
 ไม่นาเครื่องใช้ไฟฟ้ ามาใช้ หรือมือถือ
 ไม่ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รบั อนุญาต
 ปฏิบตั ติ ามระเบียบของการเข้าทีพ่ กั
8. ผูป้ กครองสามารถเยีย่ มนักเรียนได้
เฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 1200-1300 และ 1630-1800
หากพบการกระทาผิดระเบียบ ทางสถาบันฯ
จะพิจารณาตามเกณฑ์ทท่ี างสถาบันกาหนดไว้
คือ ตักเตือน หรือ เชิ ญออก ตามเห็นสมควร

หลักเกณฑ์การรับเรียน
1. กรณีนกั เรียนเคยเรียนกับสถาบันมาก่อน ต้องมี
ความประพฤติในการเรียนทีด่ ี
2. กรณีนกั เรียนยังไม่เคยเรียนกับสถาบันมาก่อน
ต้องยอมรับในระเบียบปฏิบตั กิ ่อนสมัครเรียน
3. ต้องสอบผ่านเกณฑ์ตามทีโ่ รงเรียนกาหนด

การสมัครเรียนแคมป์ มีนาคม 62
 สมัครเรียน มี 2 วิธี
1. สมัครด้วยตนเองทีโ่ รงเรียนเฉพาะเสาร์/อาทิตย์
นักเรียนใหม่เตรียม - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
- สาเนาทะเบียนบ้าน
2. กรอกใบสมัครใน website และนาหลักฐานการ
สมัครมามอบในวันรายงานตัว

การชาระค่าลงทะเบียน
 ชาระผ่าน ธ.กรุงไทย code 80670 ชื่อ
บัญชี โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ ชาระได้
ทัง้ เงินสดทีธ่ นาคาร หรือจ่ายบิลผ่าน App.KTB
 ชาระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ช่อื บัญชี
โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ เลขทีบ่ ญ
ั ชี
659-300-557-3 เฉพาะจ่ายบิลผ่าน App.SCB
โดย รับแบบฟอร์มการชาระเงิ นจาก
1. โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ
2. ดาวน์โหลดจาก website โรงเรียน หรือ

ตัวอย่างขัน้ ตอนชาระเงินผ่านแอบฟิเคชันแสดง
่
ในเว็ปไซต์ของโรงเรียน
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มชาระเงิน
Ref.1 110 ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ผปู้ กครอง
 ชาระค่าจองเรียน โดยการโอนเงิน
Ref.2 (รหัสนักเรียน 6 หลัก)
จานวน 4,000 บาท เมื่อโรงเรียนอนุญาตให้เข้า ( ยกเว้นกรณีนกั เรียนใหม่ Ref.2 กรอกเลข 00)
เรียน ( หากจองเรียนแล้วโรงเรียนจะไม่คนื เงิน
 เป็ นนักเรียนใหม่
ไม่ว่ากรณีใดๆ )
ชื่อ นายเอก ดวงดี
Ref 1. 110 0817780870
 ชาระค่าเรียนส่วนที่เหลือ โดยการโอนเงิน
Ref 2. 00
จานวน 9,000 บาท ภายใน 15 มี.ค.2562
 เป็ นนักเรียนเก่า
ค่าใช้จ่าย ทัง้ สิ้ น 13,000 บาท
ชื่อ นายรักษ์ ประเทศไทย
Ref1. 110 0818221866
หมายเหตุ :หากมีปัญหาในการสมัคร
Ref 2. 610111
และชาระเงินติดต่อ 032-389-296
Ref1.คือ รหัสหลักสูตร + เบอร์โทร.ผูป้ กครอง
เวลา 0830-1600
Ref2.คือ รหัสประจาตัวนักเรียน
( นักเรียนใหม่รหัสประจาตัวกรอก 00 )

กาหนดวันเข้าที่พกั
วันที่ 26 มีนาคม 2562
0900 - 1130 น.
1200 – 1230 น.
1300 – 1700 น.
1700 - 2300 น.

รายงานตัวและลงทะเบียน
รวมพลฟั งคาชีแ้ จง
สอบแบ่งห้องเรียน
ปฏิบตั ติ าม รปจ.

การปฏิ บตั ิ ในแต่ละวัน

การติ ดต่อโรงเรียนธนวรรณ
1. บ้านเลขที่ 220 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม
จ.ราชบุร ี 70120 วันเสาร์-อาทิตย์ 0800-1500 น.
โทร. 032-389-296 แฟกซ์ 032-389-659
2. เว็บไซต์ http://www.drpongtutor.com
3. อีเมลล์ t.w.school@hotmail.com
4. ID Line : @twschool1992

แผนที่โรงเรียน
กรุงเทพ

(เข้ำเตรียมทหำร อ.ป๋อง)

นครชัยศรี

พัฒนำควำมรู้ คู่วินยั ใฝ่คุณธรรม
นครปฐม
กาญจนบุร ี

WEBSITE ของโรงเรียนธนวรรณ

เวลา 0600-0800 น. ตื่นนอนและทากิจวัตรส่วนตัว
www.drpongtutor.com
เวลา 0800-0900 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 0900-1200 น. เรียนภาคเช้า
เวลา 1200-1300 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 1300-1600 น. เรียนภาคบ่าย
ประกาศรายชื่อผูเ้ ข้าเรียนแคมป์ มี.ค.62
เวลา 1600-1800 น. ออกกาลังกาย
เพื่อตรวจสอบ ผ่านเว็บไซต์
เวลา 1800-1830 น. อาบน้าทากิจวัตรเวลาเย็น
วันที่ 20 มี.ค. 62
เวลา 1830-1900 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 1900-2100 น. เรียนภาคค่า
เวลา 2100-2130 น. รับประทานอาหารรอบดึก
เวลา 2130-2400 น. ทบทวนตารา
เวลา 2400 น. เข้านอน

กวดวิชำธนวรรณ

วัดหนองรี

โคนมหนองโพ
วัดหนองโพ
รพ.สัตว์หนองโพ

อ.โพธาราม

อ.ดาเนินสะดวก

เข้ำแคมป์
มีนำคม 2562
< รับ ม.3 ขึ้น ม.4 >

ตัวเมืองราชบุรี
โรงเรียนธนวรรณ
ติดถนนเพชรเกษม ใกล้สหกรณ์โคนมหนองโพ
อยู่ตดิ ซอยวัดหนองรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(อยู่ตรงข้าม รพ.สัตว์หนองโพ)
หลักกิโลเมตรที่ 76
จาก กรุงเทพฯ ถึง สถานที่เข้าแคมป์ 80 กม.
จาก นครปฐม ถึง สถานที่เข้าแคมป์ 20 กม.
จาก ราชบุรี ถึง สถานทีเ่ ข้าแคม์ 23 กม.

อำนวยกำรสอนโดย

พ.อ.ดร.ป๋อง คำอำจ
Minor Math B.S.CE., M.S.CE.
from USA
ปริญญำเอก กำรจัดกำรศึกษำ

