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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. เร่ิมเรียนวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 63 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าหอ้งเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญาณ)

ล าดบั รหัสประจ าตวั                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห้องเรียน อาคารเรียน

1 620643 กมลชนก   ว่องไว ม.2 4.00 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

2 630284 กฤษกร   หารเทา ม.2 3.59 วัดราชบพธิ กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

3 620826 ก้องภพ   จงจุดเทยีน ม.2 3.52 อนุบาลราชบรีุ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

4 620503 กัณฑ์เอนก   ภมุมา ม.2 3.92 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

5 630486 กันตวิชญ์   กันย์พมิานมนต์ ม.2 3.38 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

6 620837 จิณณฉัตร   ทบัสาย ม.2 3.14 นารีวิทยา ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

7 630538 จิตติพฒัน์   โพธิท์อง ม.2 3.05 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

8 620893 เจ้าคุณ   จันทร์สิริธร ม.2 3.26 สาธิตเกษตร กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

9 630562 ชาญนุวงศ์   โพธิง์าม ม.2 2.70 ปทมุคงคา สมุทรปราการ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

10 630495 ชิติพทัธ์   หนิอ่อน ม.2 2.84 คุรุราษฎร์รังสฤษฎิ์ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

11 620464 ชิษณุพงศ์   ล้ิมศิริสัมพนัธ์ ม.2 4.00 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

12 621215 โชติพชร   ค ามูล ม.2 3.82 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

13 630589 ฐิติกิตต์ิ  ทองขาว ม.2 3 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

14 630448 ณธภสั   ธงอาญาสิทธิ์ ม.2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

15 620642 ณัฐนนท ์  เกิดมาก ม.2 2.81 องค์การบริหาร จ.ปทมุธานี ปทมุธานี 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

16 630513 ณัฐภาส   เถินหติ ม.2 3.10 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

17 620507 ณัฐวุฒิ   ศรีทอง ม.2 3.35 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

18 621138 ตะวันบรูพา   ทองต้ง ม.2 2.56 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

19 621116 ไตรรัตน์   นามวงษ์ ม.2 3.95 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

20 620529 ถิรวัฒน์   นิลมาตร์ ม.2 3.80 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

21 620784 ถิรวัฒน์   อัมพรรัตน์ ม.2 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

22 620624 ทอฝัน   แซ่ล้ิม ม.2 3.71 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

23 620474 แทนคุณ   พกิุลขาว ม.2 3.80 มัธยมปรุณาวาส กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

24 620471 ธนบดี   แช่มประสิทธิ์ ม.2 3.42 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

25 630429 ธนภณ   ศิริเรือง ม.2 3.47 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ช้ัน 1

26 630331 ธนวัฒน์   พงษ์พมิพ์ ม.2 3.08 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

27 620899 ธนวิชญ์   เด่ียวรัตนกุล ม.2 3.52 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบรีุ กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

28 621254 ธนะชาติ   ประชัน ม.2 2.00 อรุณประดิษฐ์ เพชรบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

29 630294 ธนากร   หลุยแสง ม.2 3.65 สายธรรมจันทร์ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

30 620853 ธรรณธร   ใจยัง่ยืน ม.2 2.50 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

   4. นร.ที่ช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อ ประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง และประวัติไม่ครบสมบรูณ์ สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหตุ : นร.ที่ช าระเงินหลังวันที่ 15 ก.ค. 63 สามารถตรวจสอบรายชื่อในวันที่มาเรยีนที่สถาบัน

ตรวจสอบรายชือ่นักเรียนและห้องเรียน
 หลักสูตรเสริมความรู้ / เตรียมทหารวันเสาร์ ม.2

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

   3. กรณีเปน็นร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิม่เติมที่อาคารประชาสัมพนัธ์ ดังนี้  (1) ส าเนาทะเบยีนบา้นของ นร. 1 ฉบบั   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            

   2. นร.ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์



   1. เร่ิมเรียนวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 63 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าหอ้งเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญาณ)

ล าดบั รหัสประจ าตวั                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห้องเรียน อาคารเรียน

   4. นร.ที่ช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อ ประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง และประวัติไม่ครบสมบรูณ์ สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหตุ : นร.ที่ช าระเงินหลังวันที่ 15 ก.ค. 63 สามารถตรวจสอบรายชื่อในวันที่มาเรยีนที่สถาบัน

ค าชีแ้จง

   3. กรณีเปน็นร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิม่เติมที่อาคารประชาสัมพนัธ์ ดังนี้  (1) ส าเนาทะเบยีนบา้นของ นร. 1 ฉบบั   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            

   2. นร.ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์

31 620466 ธวัฒชัย   กอศรี ม.2 3.96 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

32 621175 ธัญย์ธร   พยาเครือ ม.2 3.36 คุรุราษฎร์รังสฤษด์ิ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

33 621230 ธิติไนย   แก้วสา ม.2 3.15 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

34 630492 ธีรวีร์   แจ้งกระจ่าง ม.2 2.9 อันนาลัย สมุทรสาคร 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

35 620696 นท ี  โคกครุฑ ม.2 3.97 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

36 630565 นนทพทัธ์   อารีกิจ ม.2 2.37 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

37 621260 นวพรรษ   เทยีนขาว ม.2 2.64 สิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

38 630484 บารมี   เลิศปญัจาศรี ม.2 3.81 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

39 630588 ปกรณ์เกียรติ  มิลินทานุช ม.2 2.7 วัดหว้ยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

40 620612 ปนัตพงษ์   ดีพจิารณ์ ม.2 3.52 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

41 630439 ปารเมศ   ชัยศิริโภคา ม.2 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

42 630533 ปยิังกูร   บอ่ทรัพย์ ม.2 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

43 630563 พงศ์ภรีะ   จิตต์ประสงค์ ม.2 2.91 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

44 630559 พลกฤต   บวัประเสริฐ ม.2 3.60 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

45 620459 พลสถิตย์   สุดสงวน ม.2 3.30 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

46 620644 พฒันศักด์ิ   ทวีผล ม.2 3.43 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

47 620767 พทัธดนย์   อุทยานวรรธนะ ม.2 3.50 วีรศิลป์ กาญจนบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

48 630473 พชัิยยุทธ   สินสิริพฒันผล ม.2 3.93 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

49 630537 พรีพงศ์   จงกลรัตนวัฒนา ม.2 2.00 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

50 620766 พฒิุพงษ์  พมิพท์อง ม.2 2.37 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

51 630282 ภผูา   แก้ววารี ม.2 2.78 สาธิต มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

52 630462 ภริูนทร์   ขุนไชยรักษ์ ม.2 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

53 620519 รัตนโชติ   มั่นศรีจันทร์ ม.2 3.05 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

54 621216 วรวิช   หลักศิลา ม.2 2.50 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

55 621126 วรางคณา  ปานประเสริฐ ม.2 3.41 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

56 620672 วีรศรุต   แก้วส่งศรี ม.2 3.79 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

57 620494 ศรัญพงศ์   ธนวัฒนพงศ์ ม.2 3.36 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

58 630494 ศุทธสิน   คงทกัษิณ ม.2 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

59 630530 ศุภกร   มาลาพงษ์ ม.2 3.71 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

60 630475 ศุภณัฐ   เทพสถิตย์ศิลป์ ม.2 3.42 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

61 630584 ศุภธัช  บรรดาศักด์ิ ม.2 3.12 หอวัง กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

62 630594 ศุภฤกษ์  แก้วฤทธิ์ ม.2 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

63 620656 ศุภวิช   ชัยศักดานุกูล ม.2 4.00 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

64 621195 ศุภวิชญ์     รวงทอง ม.2 3.58 ชัยจิตต์วิทยา กาญจนบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3



   1. เร่ิมเรียนวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 63 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าหอ้งเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญาณ)

ล าดบั รหัสประจ าตวั                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห้องเรียน อาคารเรียน

   4. นร.ที่ช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อ ประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง และประวัติไม่ครบสมบรูณ์ สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหตุ : นร.ที่ช าระเงินหลังวันที่ 15 ก.ค. 63 สามารถตรวจสอบรายชื่อในวันที่มาเรยีนที่สถาบัน

ค าชีแ้จง

   3. กรณีเปน็นร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิม่เติมที่อาคารประชาสัมพนัธ์ ดังนี้  (1) ส าเนาทะเบยีนบา้นของ นร. 1 ฉบบั   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            

   2. นร.ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์

65 620610 ศุภากร   เจริญสุข ม.2 2.79 อนุบาลราชบรีุ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

66 621139 สมัตถ์   วงศ์สนิท ม.2 2.75 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

67 630577 สิรดนัย  จุลกิ่ง ม.2 3.49 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

68 621221 สิรภพ   กองแดง ม.2 3.50 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

69 620522 สิรภพ   เสมประวัติ ม.2 3.85 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

70 620646 สิรวิชญ์   มัจฉา ม.2 2.34 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

71 630575 สุประภาวี   เย็นกาย ม.2 3.2 สตรีวิทยา 1 กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

72 621272 สุปวีร์     อยูส่มบรูณ์ ม.2 3.51 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

73 620790 อรรถกร   มหาสุข ม.2 3.40 สวนกุหลาบธนบรีุ กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

74 630585 อรรถพนัธ์  หอยสังข์ทอง ม.2 3.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

75 621227 อริยารัศมิ์   เกาสังข์ ม.2 3.47 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

76 621177 อุมาพร   พุ่มด้วง ม.2 3.58 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3

77 621158 เอกรินทร์   สินพทิกัษ์ ม.2 2.20 วัดนางแก้ว ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ช้ัน 3


