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ระเบียบการหลักสูตรเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 
(เวลาเรียน 18 ก.ค. – 25 ต.ค. 2563) 

 
1. เวลาเรียน/การเข้าเรียน 
 - เริ่มเรียน 09.00 – 15.00 น. 
 - เข้าห้องเรียนตามที่สถาบันได้ก าหนดหากพบว่านร.ย้ายห้องเรียนโดยไม่รับอนุญาต จะตัดคะแนนความ  
ประพฤติและพิจารณาในการเข้าคอร์สถัดไป 
 - นร.ต้องเข้าเรียนตรงตามเวลาที่ก าหนด และเซ็นชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง 
 - ถ้าขาดเรียนติดกันเกิน 2 ครั้งจะมีผลต่อการเข้าเรียนหลักสูตรเข้าแคมป์ 
2. การแต่งกาย  
 - นร.ต้องแต่งกายชุดสุภาพนุ่งกางเกงเลยเข่า ถ้าเป็นนร.ชายให้สวมเสื้ออยู่ในกางเกง 
3. กรณีนร.พักที่สถาบัน (หลักสูตรเตรียมทหาร ม.4-6 แบบค้างคืน) 

 - มีการควบคุมในการท าแบบฝึกหัดและอ่านหนังสือในคืนวันเสาร์ เวลา 1900 – 2200 น. 
 - ฝึกพละศึกษาในเย็นวันเสาร์ 
 -มีอาหารเย็น 1 ม้ือ 
 - สิ่งที่ต้องน ามา คือ ผ้าห่ม+เสื้อผ้า+รองเท้าผ้าใบ(คู่เก่า) 
 - เตรยีมของพักค้างในวันที่ก าหนดและรายงานตัวที่ตึกนอนหน้าโรงเรียน 

4. ระเบียบการออกนอกบริเวณก่อนเวลาเลิกเรียน 
 -  ผู้ปกครองมารับเองแจ้งชื่อนร.ที่เรือนประชาสัมพันธ์ และเซ็นชื่อรับนักเรียนออกนอกบริเวณ  
 -  ผู้ปกครองที่รับนักเรียนอ่ืน ที่ไม่ใช่บุตรหลานตนเองต้องมีใบขออนุญาตจากผู้ปกครองของนักเรียนที่จะรับกลับและให้ยื่นต่อ
โรงเรียน 
 -  หากนักเรียนจะต้องเดินทางกลับบ้าน ผู้ปกครองต้องเขียนใบอนุญาตให้กลับก่อนเวลา โดยมีส าเนาบัตร  
 ประชาชนแนบมาด้วย หรือโทรแจ้งทางโรงเรียน 
5. การรับ-ส่งนักเรียน 
 มีเจ้าหน้าที่รอรับส่งข้ามถนนทั้งเวลาเช้า – เวลาเย็น (เลิกเรียน) 
6. การสอบประเมินผล 
 สอบประเมินผลการเรียนทุก 1 เดือนสถาบันลงผลการสอบใน website ที่www. drpongtutor.com 
 
 
 
 
 
 
         

 

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ปฏิบัติดังน้ี 

1. กรณีผู้ปกครองไม่พักคอย  

  - ผู้ปกครองรับส่งนักเรียนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเท่าน้ัน  

2. กรณีผู้ปกครองที่ต้องพักคอย  
 - พักคอยในบริเวณที่สถาบันจัดไว้ให้ 

  - จอดรถบริเวณ หน้าอาคาร KM หรือที่จอดรถด้านหลังโรงเรียน (ลาน3) 
3. เม่ือเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และบันทึกเวลาเข้า-ออก 
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     มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 ของโรงเรยีนกวดวิชาธนวรรณ 
1. มาตรการของโรงเรียน 
1.1)  เจ้าหน้าที่/ครู ทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงบันทึก หากใครมีไข้เกิน 37.5 ให้หยุดงานและสังเกตอาการและต้องใส่
หน้ากากอนามัยปฏิบัติงาน 
1.2)  ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อในการเช็ดที่นอน โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันไดอาคารเรียน ราวบันไดอาคารนอน และที่จับประตูทุกวันและทุกครั้งที่  สกปรก 
1.3)  ท าการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนที่เข้ามาโรงเรียนทุกคน โดยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  
1.4)  ตั้งเจลล้างมือตามจุดต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงเรียน อาคารเรียน และป้อมยามฯ 
1.5)  มีน้ ายาล้างมือบริเวณอ้างล้างมือที่ห้องน้ าทุกจุด 
1.6)  จัดตารางให้นักเรียนต้องได้นอน 8 ชั่วโมงต่อวัน (พักผ่อนให้เพียงพอ) และออกก าลังกายทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง(เว้นระยะห่าง) 
1.7)  แผนกอาหารจะปรุงสุกใหม่ทุกม้ือ จัดอาหารแยกเป็นรายบุคคล และมีน้ าร้อนเพื่อลวกช้อนก่อนรับประทาน 
1.8)  แต่ละวันเจ้าหน้าที่ต้องรายงานเก่ียวกับการเจ็บป่วยต่อผู้บริหารเพื่อคัดกรองในการส่งต่อการรักษากับแพทย์ต่อไป(หากมี) 
1.9)  ฝ่ายปกครองจะประกาศเน้นย้ าการปฏิบัติให้กับนักเรียนทุกวันเก่ียวกับ การใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือให้สะอาดเสมอ  
1.10) จัดระยะห่างทุกกิจกรรมของนักเรียนตาม social distancing เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน การเข้าแถวฯ 
1.11)  ผู้ปกครองที่จ าเป็นต้องพบนร.โรงเรียนจะขอตรวจสอบประวัติในเบื้องต้นก่อนอนุญาตให้นร.ออกมาพบ (กรณีนร.พักค้าง)  
1.12)  จัดโซนพื้นที่ส าหรับผู้ปกครองพักคอยนักเรียน 
1.13)  หากพบนักเรียนป่วยเป็นไข้ มีน้ ามูก ไอ ให้ผู้ปกครองพากลับบ้าน (ไม่อนุญาตให้เข้าเรียน) 
 
2. มาตรการของนักเรียนที่ต้องปฏิบัต ิ
2.1)  นักเรียนต้องขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันก่อนเข้าเรียน 3-4 วัน ว่าไม่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอฯ (กรณีต้องค้างคืน) 
2.2)  กรอกแบบคัดกรองตนเอง (ตามแบบฟอร์ม) และน าส่งในวันรายงานตัว (กรณีค้างคืน) 
2.3)  เม่ือเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และบันทึกเวลาเข้า-ออก 
2.3)  เม่ือเข้าชั้นเรียนนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างเรียนทุกคน  
2.4)  นักเรียนที่มีอาการไข้ ไอฯ จากไข้หวัดธรรมดา ควรไปรับการรักษาจากแพทย์ให้เรียบร้อยก่อนเข้ามาเรียน 
2.5)  ล้างมือด้วยสบู่ที่จัดเตรียมไว้ให้เม่ือเข้าห้องน้ า หรือออกก าลังกาย ทุกครั้ง 
2.6)  ควรน าเจลล้างมือ/แอลกอฮอล์ พกติดตัวเพื่อใช้ถูมือให้สะอาดเสมอ 
2.8)  ให้นักเรียนน าแก้วหรือขวดน้ าดื่มมาใช้เป็นส่วนตัว 
2.9)  หากนักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้วและพบว่าป่วยด้วยอาการเป็นหวัด ไอจาม จะแจ้งผู้ปกครองเพื่อน านักเรียนกลับไปรักษาต่อไป 
2.10) หากนักเรียนที่เข้ามาเรียน(ค้างคืน) มีอาการป่วยที่นอกเหนือจากการเป็นหวัด จะน าส่งแพทย์/โรงพยาบาลที่ใกล้โรงเรียนและแจ้ง
ผู้ปกครองต่อไป 
2.11) นักเรียนต้องน่ังเรียนและน่ังรับประทานอาหารตามต าแหน่งที่ทางโรงเรียนจัดให้น่ัง โดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 
 
3. มาตรการของผู้ปกครองที่ต้องปฏิบัติ 
กรณีเข้าแคมป ์
 3.1)ผู้ปกครองตรวจสอบแบบบันทึกใบคัดกรอง (ตามแบบฟอร์ม) ที่นร.บันทึกเพื่อความถูกต้อง และน าส่งเม่ือเข้ารายงานตัวกับ
 ทางโรงเรียน  
 3.2) หากไม่มีเหตุจ าเป็นทางโรงเรียนขอความร่วมมืองดเยี่ยมนักเรียน และมารับนักเรียนกลับในวันปิดการเรียนเท่าน้ัน 
 3.3) ถ้าจ าเป็นต้องพบนักเรียนผู้ปกครองต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่เยี่ยมนร.และควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้ สะอาด 
 3.4) งดเยี่ยมนักเรียนเด็ดขาด ในกรณีที่ผู้ปกครองมีอาการป่วย หรือท่านใดที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 
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กรณีไป-กลับ 
 3.5) ผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ บันทึกเวลาการเข้า-ออก 
 3.6)น่ังพักคอยนักเรียนในจุดที่ทางโรงเรียนก าหนด 
                                             …………………………………………………………………………… 

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านได้ปฏิบตัิตามมาตรการของโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยของบุตรหลานท่าน 
และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

นโยบายด้านการป้องกันโรค Covid-19 ของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

 



   1. เร่ิมเรียนวันเสาร์ท่ี 18 ก.ค. 63 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าหอ้งเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

ล าดบั รหัสประจ าตวั                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน            จงัหวัด      ห้องเรยีน อาคารเรยีน

1 630506 กชขจร   รักษ์พงษ์ไทย ม.1 4.00 ดุสิตวทิยา ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

2 630552 กฤตาภรณ์   หารเทา ม.1 3.33 สตรีวดัระฆงั กรุงเทพ 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

3 630498 กฤษฎกีา   ศรีสวาท ม.1 4.00 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

4 630570 กนัต์ดิลก   ถมสวสัด์ิ ม.1 3.73 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

5 630441 กติติโชติ   รอดรัตน์ ม.1 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

6 630424 กติติพฒัน์   แย้มกลัด ม.1 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

7 630433 กติิทศั   บริบรูณ์ ม.1 สาธติ มรภ.นครปฐม นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

8 630493 จติเมธ   แปน้อนิทร์ ม.1 3.80 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

9 630437 เจตน์สฤษฎิ ์  มีจนัทร์ ม.1 กษญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

10 630432 ชลัช   จารุเกษตรวทิย์ ม.1 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

11 630438 ชัยธนา   นาเล้ียง ม.1 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

12 630434 ฑีฆายุ   ศุภสินอธกิา ม.1 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

13 630446 ณภทัร   ชุมเกษียร ม.1 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

14 630455 ณัฐภทัร   สายเนตร ม.1 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

15 630508 ธนกฤต   คชกฤษ ม.1 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

16 630425 ธนพชัร์   ไทรทอง ม.1 3.11 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

17 630465 ธนสิชฌ์   ร่างน้อย ม.1 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

18 630597 ธนากร  ภูท่อง ม.1 2.8 เซนต์ยอแซฟยานาวา กรุงเทพ 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

19 630527 ธวุานนท ์  ไตรคุป ม.1 4.00 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

20 630549 ปฐพ ี  สุวรรณประเสริฐ ม.1 202 ตึกอ านวยการ ชั้น 2

21 630419 ปฐมชัย   เทีย่งทดั ม.1 4.00 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

22 630586 ปภพ  หอยสังข์ทอง ม.1 3.2 แสงทอง นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

23 630427 ปวณ์ีกร   ศรีสุพรรณ์ ม.1 2.91 วดัสุธาราม กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

24 630440 เปีย่มรัก   เปล่ียนประเสริฐ ม.1 อสัสัมชัญศึกษา กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

25 630501 พงศธร   เจริญพนิิช ม.1 3.19 นารีวทิยา ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

26 630443 พงษกร   เรืองนาม ม.1 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

27 630420 พรชัย   บญุวงษ์ ม.1 2.50 ศรีวชิัยวทิยา นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

28 630525 พลกฤต   เนตรสวา่ง ม.1 3.17 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

29 630488 พนัธเ์ทพ   พมิพสี์ ม.1 3.66 สาธติ มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

30 630444 ภคนิษฐญา   สุภาพร ม.1 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

31 630510 ภาคย์พชิญุตม์   พนูขวญั ม.1 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

32 630466 ยสินทร   ชมภพูืน้ ม.1 คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

   3. กรณีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมท่ีอาคารประชาสัมพนัธ์ ดังน้ี  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            
   4. นร.ท่ีช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายช่ือ ประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง และประวัติไม่ครบสมบูรณ์ สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหต ุ: นร.ที่ช าระเงินหลังวันที่ 15 ก.ค. 63 สามารถตรวจสอบรายชื่อในวันที่มาเรียนที่สถาบนั

ตรวจสอบรายชือ่นักเรียนและห้องเรียน
 หลักสูตรเสริมความรู้ / เตรียมทหารวันเสาร์ ม.1

(เรยีนช่วง 18 ก.ค. 63 - 24 ต.ค. 63)
ค าชีแ้จง

   2. นร.ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์



   1. เร่ิมเรียนวันเสาร์ท่ี 18 ก.ค. 63 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าหอ้งเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

ล าดบั รหัสประจ าตวั                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน            จงัหวัด      ห้องเรยีน อาคารเรยีน

   3. กรณีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมท่ีอาคารประชาสัมพนัธ์ ดังน้ี  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            
   4. นร.ท่ีช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายช่ือ ประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง และประวัติไม่ครบสมบูรณ์ สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหต ุ: นร.ที่ช าระเงินหลังวันที่ 15 ก.ค. 63 สามารถตรวจสอบรายชื่อในวันที่มาเรียนที่สถาบนั

ค าชีแ้จง

   2. นร.ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์

33 630468 รักษิณา   ทวนีุช ม.1 3.98 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

34 630496 ศริวฒัณ์   พทุธรัตนา ม.1 2.64 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

35 630499 เศรษฐพงศ์   ออ่นเอีย่ม ม.1 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

36 630478 สุวจิกัขณ์   ปฐมวงศ์ธนาวฒิุ ม.1 4.00 สาธติ มรภ.นครปฐม นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

37 630467 อภวิชิญ์   ล้ิมศรีสถาพรกลุ ม.1 3.74 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

38 630505 อษัฎา   เอมโกษา ม.1 3.79 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

39 630464 อทิธกิาร   สุวรรณชาติ ม.1 3.54 ศิริเพญ็ กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3


