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ค าช้ีแจงหลกัสูตระยะส้ัน 
ม.3 ขึ้น ม.4 

รายงานตัววันที่ 22 เมษายน 2565 
 

1. ก าหนดการรายงานตัว 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและรายงานตัวตามเวลาที่ก าหนดเพ่ือลดความแออัด  (รายชื่อหน๎าที่ 10) 

0830-1130  รายงานตัว พร๎อมยื่นเอกสารที่ก าหนด ด๎านหน๎าโรงเรียน 

1130-1230  รับประทานอาหารกลางวัน (จัดเลี้ยง/นักเรียนนั่งโซนตามที่ก าหนด)  

1230-1600 สอบแบํงห๎องเรียน (สอบ 5 วิชา จ านวน 140 ข๎อ ใช๎เวลา 3 ช.ม. 30 นาท)ี 

            (เตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา และจ ารหัสประจ าตัวเพ่ือใช๎ในการสอบ) 

1900-2100  ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 

**ขอความกรุณารายงานตัวตามวันที่ก าหนดหากไมํมารายงานตัวถือวํานักเรียนสละสิทธิ์ เว๎นแตํแจ๎งให๎

ทางโรงเรียนทราบลํวงหน๎าในกรณีท่ีต๎องมาลําช๎า หรือมีเหตุจ าเป็น** 
 

2. เอกสารที่ต้องน ามายื่นให้กับโรงเรียนในวันรายงานตัว (3 ฉบับ) 

       ใบรับรองผลการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 โดยตรวจด๎วยวิธ ีAntigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาล  

            (ภายใน 48 ชม. กํอนรายงานตัว)  

       ใบคัดกรอง และ time line (เขียนระหวํางวันที่ 15-21 เม.ย.65)  

       หนังสือยินยอมในการยอมรับกฎระเบียบ และมาตรการตํางๆ ของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
 

3.  ขั้นตอนรายงานตัว 
 ยื่นเอกสาร ตามข๎อ 2 
 รายงานตัว และรับใบอนุญาตเข๎าท่ีพัก 
 ลงทะเบียนเพิ่มเติม เฉพาะผู๎ที่ช าระคําใช๎จํายยังไมํสมบูรณ์  รับเฉพาะเงินสด 
 ตรวจกระเป๋าที่บริเวณหน๎าอาคารนอน (หน๎าโรงเรียน) 
 น าสัมภาระเข๎าห๎องพัก 

      เข๎าห๎องสอบ และสอบแบํงห๎อง 
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4.  ระบบการจัดการเรียนการสอน 

        ด้านวิชาการ : มีการประเมินผลการเรียน พร๎อมสรุปผลเป็นรายวิชา และสรุปภาพรวมทุกวิชา เพ่ือเป็น

ข๎อมูลในการน าไปปรับปรุงแก๎ไขตํอไป โดยจะประกาศใน facebook และ website ของโรงเรียน เมื่อจบหลักสูตร 

        ด้านพฤติกรรม : มีการประเมินพฤติกรรมระหวํางเรียนในห๎องเรียน /นอกห๎องเรียน /และพฤติกรรม

อ่ืนๆ เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบในการรับนักเรียนเข๎าเรียนในแคมป์ตุลาคม 65 (ปิดภาคเรียนที่ 1) 

หมายเหตุ : การเรียนหลักสูตรนี้จะคัดโควตาเพ่ือเข๎าเรียนในหลักสูตรแคมป์ตุลาคม65 โดยไมํต๎องสอบ

ใหมซ่ึํงพิจารณาจากผลการเรียนด๎านวิชาการและด๎านพฤติกรรมควบคูํกัน 
 

5. หัวข้อการสอนวิชาการและตารางการฝึกในหลักสูตร ( ตามเอกสารที่แนบมาด้วย ) 
 

6.  ข้อควรทราบส าหรับผู้ปกครอง 

 1)  กรุณาท าความเข๎าใจในมาตรการการป้องกันการแพรํระบาดไวรัสโควิด -19 รวมถึงระเบียบตํางๆ ของ

โรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 

      2)  ขอความรํวมมือผู๎ปกครองสํงนักเรียนด๎านหน๎าโรงเรียนเทํานั้น และงดเยี่ยมนักเรียนในระหวํางเข๎าแคมป์ 

เพ่ือลดความเสี่ยงของการแพรํระบาดโควิด-19   

 3) การปฏิบัติระหวํางนักเรียนอยูํในบริเวณโรงเรียน  

          (1)  นักเรียนที่มีเรียนออนไลน์กับโรงเรียนเดิม ให๎น าหลักฐานการเรียนวําต๎องเรียนอยํางไร เชํน เรียนวัน

อะไร เวลาไหน เป็นต๎น และน าอุปกรณ์ท่ีใช๎เรียนฝากไว๎กับธุรการ(ตั้งแตํวันรายงานตัว) และจะเบิกใช๎ตามเวลาที่

นักเรียนแจ๎งไว๎ 

    (2)  หากต๎องการติดตํอนักเรียน ผูป๎กครองโทร. 032-389-296 หรือ แจ๎งใน Line Official : @twschool1992 

เจ๎าหน๎าที่จะแจ๎งนักเรียนให๎โทรกลับหาผู๎ปกครอง 

 (3)  การออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยผู๎ปกครองไมํไดม๎ารับด๎วยตนเอง (กลับบ๎าน) ให๎ผู๎ปกครองแจ๎งยืนยัน

ตัวตนแล๎วเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุผู๎ที่จะมารับให๎ชัดเจน พร๎อมทั้งวันเวลาในการมารับ และสํงเข๎า

ชํองทางไลน์ของโรงเรียน 
 

7.  ปิดหลักสูตร วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดยมีสอบปิดหลักสูตรถึง 16.30 น. และเดินทางกลับบ๎าน 1700-1830 
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หัวข้อการสอนคอร์สเมษายน 2565 (คอร์ส"Building Discipline and Knowledge ") 

 

ตารางการฝึกคอร์ส เมษายน 2565(คอร์ส  "Building Discipline and Knowledge ") 

วดป./65 เวลา 1620-1730 เวลา 1900-2100 

22  เม.ย. ช้ีแจงการปฏิบัต ิ ฝึกฝน นั่งตามจุดทบทวน 

23 กลุํม 1 ฝึกระเบียบวินัย / กลุํม2 และ กลุมํ 3 ฝึกพละศึกษา ฝึกฝน นั่งตามจุดทบทวน 

24 สอนเสริม สอนเสริม 

25 กลุํม 2 ฝึกระเบียบวินัย / กลุํม 1 และ กลุมํ 3 ฝึกพละศึกษา สอบคร้ังท่ี 2 (จ านวน 140 ข้อ 3 ชม.) 

26 กลุํม 3 ฝึกระเบียบวินัย / กลุํม 1 และ กลุมํ 2 ฝึกพละศึกษา สอบเลข-อังกฤษ (จ านวน 80ข้อ 2 ชม.) 

27 กลุํม 1 ฝึกระเบียบวินัย / กลุํม2 และ กลุมํ 3 ฝึกพละศึกษา ฝึกฝน นั่งตามจุดทบทวน 

28 กลุํม 2 ฝึกระเบียบวินัย / กลุํม 1 และ กลุมํ 3 ฝึกพละศึกษา สอบคร้ังท่ี 3 (จ านวน 140 ข้อ 3 ชม.) 

29 สอนเสริม สอนเสริม 

30 กลุํม 3 ฝึกระเบียบวินัย / กลุํม 1 และ กลุมํ 2 ฝึกพละศึกษา สอบเลข-อังกฤษ (จ านวน 80ข้อ 2 ชม.) 

1  พ.ค. กลุํม 1 ฝึกระเบียบวินัย / กลุํม2 และ กลุมํ 3 ฝึกพละศึกษา สอบคร้ังท่ี 4 (จ านวน 140 ข้อ 3 ชม.) 

2 กลุํม 2 ฝึกระเบียบวินัย / กลุํม 1 และ กลุมํ 3 ฝึกพละศึกษา ฝึกฝน นั่งตามจุดทบทวน 

3 กลุํม 3 ฝึกระเบียบวินัย / กลุํม 1 และ กลุมํ 2 ฝึกพละศึกษา สอบเลข-อังกฤษ (จ านวน 80ข้อ 2 ชม.) 

4 สอบคร้ังท่ี 5 (จ านวน 140 ข้อ 3 ชม.) เดินทางกลับบา๎น 1700 -1830   

 

วิชา อจ.ผู้สอน                        หัวข้อการสอนวิชาการ  (0900-1600) 

คณิตศาสตร์ อ.ป๋อง คณิต ม.ต๎น  พีชคณิต  พื้นที่แรเงา  พาราโบลา  ตรีโกณมิต ิ โจทย์สมการ1-2ตัวแปร 

 อ.ธนดล คณิต ม.ปลาย เซต ตรรกศาสตร์ จ านวนจริง  การนับและการจดัหมูํ 

ฟิสิกส ์ อ.กิตติชัย เวกเตอร์ แรงลอยตัว การเคลื่อนทีแ่นวดิ่ง-ราบ ไฟฟ้า 

 อ.รัชชาพงษ์ มวลแรง แรงดึงดดูระหวํางมวล ทัศนอุปกรณ์ ความร๎อน 

เคมี อ.จรรยา ปริมาณสารสมัพันธ์ 1 

 อ.ชมพูนุช โครงสร๎างอะตอม  ตารางธาต ุ

ชีววิทยา อ.จรรยา เคมีพื้นฐานสิ่งมีชีวิต โครงสร๎างเซลล ์

อังกฤษ ครูพี่วรรณ แกรมมา 

 อ.ป๋อง สนทนา  ศัพท ์

ภาษาไทย อ.สุนทรีย ์ หลักภาษาไทย 

 ครูพี่ไอร ์ หลักภาษาไทย 

สังคมศึกษา อ.สุดารตัน ์ ประวัติศาสตร ์  ศาสตร์พระราชา  หน๎าท่ีพลเมือง 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ส าหรับการเข้าแคมป์ 

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ค าชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK 

         1. ทางโรงเรียนจะตรวจ ATK นักเรียนในวันที่ 5 วัน และวันที่ 10 หลังจากเปิดหลักสูตร หรือพบวํามี
อาการผิดปกต ิซ่ึงถ๎าผลตรวจ ATK เป็นบวก จะแจ๎งผู๎ปกครองให๎รับกลับบ๎านไปดูแลตํอ แตํถ๎าผู๎ปกครองต๎องการให๎
ทางโรงเรียนดูแลจะด าเนินการแจ๎ง รพ.สต.เพ่ือท าการรักษาตามความเหมาะสมตํอไป  ส าหรับคําใช๎จํายตํางๆใน
การดูแลรักษาทีเ่กิดข้ึน ผู๎ปกครองต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบและจะไมํเรียกร๎องใดๆจากทางโรงเรียน 
 2. กรณีที่พบการติดเชื้อภายใน 5 วันแรกนับแตํวันเปิดหลักสูตร ผู๎ปกครองที่ประสงค์จะรับนักเรียนกลับ
บ๎านและยกเลิกหลักสูตรในวันที่รับนักเรียนกลับ โรงเรียนจะคืนเงินให๎เฉพาะคําธรรมเนียมการเรียน 50% 

เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัย  
 3.  หากตรวจพบการติดเชื้อหลังจากเปิดหลักสูตรไป 5 วันแล๎ว และผู๎ปกครองรับนักเรียนกลับบ๎าน
โรงเรียนจะไมํคืนคําธรรมเนียมการเรียนให๎แตํจะสํงเอกสารการเรียนแตํละวิชารวมถึงแบบฝึกหัดในรายวิชาตํางๆ 
รวมทัง้ให๎ฝึกท าข๎อสอบประเมินแตํละเหลําทัพ (สํงทาง E-mail) และจะวิเคราะห์ผลเพ่ือเป็นข๎อมูลให๎ผู๎ปกครองน าไป
วางแผนในการปรับปรุงการเรียนตํอไป 
 

หมายเหตุ : ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนจะมีการตรวจ ATK ทุกๆ 3 วัน 

   

หากมีอาการไข๎ ไอ เจ็บคอ 

จะจัดแยกห๎องนอน/แยกเรยีน 

(Isolation Room) 

หากผล ATK เป็นบวก 

 (ผปค.รับกลบัไปดูแลตํอ)  

เข๎าเรียนตามปกต/ิใสํแมส/เว๎นระยะหําง/อาหารกลํอง 

สภาพทั่วไปกํอนเข๎าเรียนเป็นเทศกาลสงกรานต์หากนักเรียนได๎รับเชื้อโควิด-19 

อาจยังไมํแสดงอาการ และผลตรวจ ATK เป็นลบ 

แสดงใบรับรองผลตรวจ ATK จากสถานพยาบาล/คลินิก  (ตรวจกํอนรายงานตัวไมํเกิน 48 ชม.) 

เข๎าท่ีพักโดยกระจายห๎องพักตามอาคารตํางๆ และสังเกตอาการผิดปกติ (5-7วัน จะงดเปิดแอร์)  

อาการทั่วไปปกต ิ

ผล ATK เป็นลบ 

      เข๎าห๎องเรียน เมื่อรักษาครบก าหนดและ 

ผลATKเป็นลบ 
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รายละเอียดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

 

       สภาพการทั่วไปในการเปิดเรียนเข๎าแคมป์เป็นการเปิดหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งนักเรียนที่เข๎าเรียนทุกคน
ต๎องตรวจ ATK เพ่ือประเมินการติดเชื้อในเบื้องต๎น แตํทั้งนี้ทั้งนั้นหากนักเรียนได๎รับเชื้อโควิด-19 กํอนหน๎าวันตรวจ 
ATK ผลตรวจอาจยังเป็นลบ (1ขีด) ได๎  ดังนั้นทางโรงเรียนได๎ตระหนักและได๎วางแผนเพ่ือเฝ้าระวังการแพรํระบาด
โควิด-19 ดังนี ้
1. การจัดการสภาพพ้ืนฐาน 

1. จัดระยะหํางทุกมิติ ทั้งการจัดที่นอน การเรียน การฝึกพละศึกษา  การรับประทานอาหาร (อาหารกลํอง)  

  และการอาบน้ า 

2. มีการท าความสะอาดพํนฆําเชื้อท าความสะอาดห๎องนอน ห๎องเรียน ทุกวัน  

3. ครู บุคลากร ในโรงเรียน ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และตรวจ ATK ทุก 3 วัน 

2. การเฝ้าระวังและดูแลนักเรียน 

2.1 ในระหวําง 5-7 วัน หลังจากรายงานตัว ต๎องเฝ้าระวังโดย 

2.1.1 เปิดแอร์ให๎น๎อยลง (ใช๎พัดลมชํวย) ระหวํางเรียนหรือเข๎าพักในชํวงแรก 

2.1.2 สังเกตอาการผิดปกติ เชํน มีน้ ามูก ไอ หรือมีไข๎ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามรํางกาย 

2.2 เมื่อนักเรียนมีอาการผิดปกติจากเดิมจะด าเนินการดังนี้ 

 2.2.1 แยกนักเรียนพักท่ีห๎องแยก (Isolation Room) เพ่ือป้องการได๎รับเชื้อเพ่ิมหรือการแพรํเชื้อตํอผู๎อื่น 

           2.2.2 ตรวจ ATK หากพบผลบวก (2ขีด) จะแจ๎งผู๎ปกครอง เพ่ือน ากลับไปรักษา หรือถ๎าผู๎ปกครองต๎องการให๎โรงเรียน
ดูแลจะด าเนินการแจ๎ง รพ.สต. เพ่ือให๎การรักษาที่เหมาะสมตํอไป (ส าหรับคําใช๎จํายตํางๆในการดูแลรักษาที่เกิดขึ้น 
ผู๎ปกครองต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบและจะไมํเรียกร๎องใดๆจากทางโรงเรียน) 

 2.2.3 หากผู๎ปกครองให๎โรงเรียนดูแลนักเรียนตํอจะแยกกักตัว 10 วัน หลังจากนั้นจึงเข๎าเรียนตามปกติได๎ 

      2.3 กรณีที่พบผู๎ได๎รับเชื้อโรงเรียนจะสืบสวนโรคและหาผู๎สัมผัสหรือเสี่ยงสูง และกักตัวพร๎อมสังเกตุอาการ

และตรวจ ATK ตํอไป   

3.  มีการตรวจ ATK นักเรียนทุกวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังเปิดหลักสูตร  

4.  ขอความกรุณาผู๎ปกครองงดเยี่ยมนักเรียนในระหวํางอยูํในแคมป์ 

 

 

 

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

     30 มีนาคม 2565 
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ระเบียบเรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

1. เมื่อจองเรียนแล๎วทางโรงเรียนของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําจองเรียนไมํวํากรณีใดๆ 

2. หากนักเรียนมีความจ าเป็นที่จะไมํเข๎าเรียนโดยแจ๎งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรลํวงหน๎า และมี

หลักฐานเป็นที่เชื่อถือมาแสดง ไม่น้อยกว่า 7 วัน กํอนเปิดเรียน โรงเรียนจะคืนเงินเฉพาะคําธรรมเนียม

การเรียนให๎ 100%  

3. ในกรณีที่เข๎ามาเรียนแล๎ว 1 วัน แล๎วไมํประสงค์จะเรียนตํอโดยต๎องมีเหตุผลและความจ าเป็นให๎ทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษรหลังการเรียนครั้งแรกไมํเกิน 3 วัน โรงเรียนจะคืนเงินเฉพาะคําธรรมเนียมการเรียน 

80% 

4. กรณเีกี่ยวกับการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด๎วยวิธี ATK  
4.1 หากพบการติดเชื้อภายใน 5 วันแรกนับแตํวันเปิดหลักสูตร ผู๎ปกครองที่ประสงค์จะรับนักเรียนกลับ

และขอยกเลิกหลักสูตรในวันที่มารับ โรงเรียนจะคืนเงินให๎เฉพาะคําธรรมเนียมการเรียน 50% 
เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัย  

4.2 หากตรวจพบการติดเชื้อหลังจากเปิดหลักสูตรไป 5 วันแล๎ว และผู๎ปกครองรับนักเรียนกลับบ๎าน
โรงเรียนจะไมํคืนคําธรรมเนียมการเรียนให๎แตํจะสํงเอกสารการเรียนแตํละวิชารวมถึงแบบฝึกหัดใน
รายวิชาตํางๆ รวมทั้งให๎ฝึกท าข๎อสอบประเมินแตํละเหลําทัพ (สํงทาง E-mail) และจะวิเคราะห์ผล
เพ่ือเป็นข๎อมูลให๎ผู๎ปกครองน าไปวางแผนในการปรับปรุงการเรียนตํอไป 

5. นอกเหนือจากข๎อ 2-4 ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกๆ กรณี 
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การเตรียมการและข้อปฏิบัติในการรายงานตัว 

 

 การเตรียมของเครื่องใช้ 
1. ผ๎าหํม (มีที่นอน หมอนและผ๎าปูให๎) 

2. เสื้อผ๎าตามสบาย ใช๎ชุดเกําท่ีมีอยูํ (กางเกงขาสั้น 5-6ชุด )    

      3. สบูํ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขันน้ า น้ ายาซักผ๎า (เพ่ือซักชั้นใน)     

      4. รองเท๎ากีฬาคูํเกําส าหรับออกก าลังกาย   

    5. สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ กระเป๋าใสํเอกสาร หนังสือ ต าราอํานเพ่ิมเติม และปากกาเขียนผ๎าส าหรับสํง 

       ผ๎าซัก  
 

การเตรียมส าหรับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19   

1. หน๎ากากอนามัย 

2. สเปรย์แอลกอฮอล์  1 ขวด 

3. ชุดตรวจ ATK จ านวน  2  ชุด  

4. ยาฟ้าทะลายโจร  1 กระปุก (ถ๎ามี) 

5. Vit C 1000mg   1 ขวด  (ถ๎ามี) 

6. กระบอกน้ าดื่ม (ใช๎เป็นสํวนตัว) 
 

ข้อปฏิบัติในการรายงานตัว 

      นักเรียนน าเอกสารจ านวน 3 รายการ แสดงตํอเจ๎าหน๎าที่รับรายงานตัวดังนี้ 

1. ใบรับรองผลการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 โดยตรวจด๎วยวธิี Antigen Test Kit (ATK) จาก

สถานพยาบาล (ภายใน 48 ชม. กํอนรายงานตัว)  

2. ใบคัดกรอง และ time line (เขียนระหวํางวันที่ 15-21 เม.ย.65)  

3. หนังสือยินยอมในการยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
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หนังสือยินยอมในการยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนระยะสั้น 

 

        วันที่ ………………………………………………………….. 

ข๎าพเจ๎า...................................................................นามสกุล..................................................... 

ผู๎ปกครอง (บิดา/มารดา) ของ.............................................................นามสกุล.................................................... 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.........................ที่อยูํ....................................................................................................  

............................................................................. ..................................................................................................  

เบอร์โทรติดตํอ.................................. .....................................ได๎อํานกฏระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนในเว็ปไซต์แล๎ว 

และรับทราบในระเบียบดังกลําว แตํหากผู๎เรียนกระท าความผิดจากกฎระเบียบของโรงเรียนข๎าพเจ๎ายินยอมให๎

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณพิจารณาด าเนินการตัดสินลงโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือตามที่โรงเรียนเห็นวํา

เหมาะสม อีกท้ังรับทราบในมาตรการป้องกันการแพรํระบาดโควิด-19 โดยข๎าพเจ๎าจะไมํเรียกร๎องใดๆ จากโรงเรียน

กวดวิชาธนวรรณ หากเกิดเหตุสุดวิสัยจากการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และตกลงยอมรับระเบียบการคืนเงิน

คําธรรมเนียมการศึกษาตามเงื่อนไขของโรงเรียน 

 

 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………….…….ผู๎ปกครอง 

  (.......................................................................) 

 

 

น ามาสํง วันท่ี 22 เม.ย.65 

ท่ีโต๏ะรายงานตัว 
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วันที่เข้าเรียน.................................... 

 หลักสูตร  เข้าแคมป์ ม.3 ขึ้น ม.4 
 

 

 

แบบประเมินความพรอ้มก่อนเข้าเรียนแบบ On-Site (หลักสูตรประจ าระยะสั้น) 

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
 

1. ช่ือ – นามสกุล ....................................................................................................ช้ัน      ม.2      ม. 3       ม.4      ม.5      ม.6 

2. นักเรียนมีอาการ ไข๎ มีน้ ามูก ไอ เจ็บคอ หายใจล าบาก หายใจเหนื่อยหอบ  (ระหวําง7-14 วันกํอนเข๎าคําย)         มี         ไมํมี 

3. นักเรียนได๎รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19                         ได๎        ไมํได ๎

4. นักเรียน หรือคนในครอบครัว เคยมีประวัติตดิเช้ือ COVID-19 หรือไม ํ               มี         ไมํมี 

5. นักเรียน หรือคนในครอบครัว สัมผสัหรือใกล๎ชิดกับผู๎ป่วยติดเชื้อ COVID-19 หรือไมํ                                    มี         ไมํมี 

6. มีญาติหรือผู๎เกี่ยวข๎องเดินทางกลับมาจากตํางประเทศ หรือไม ํระบุประเทศ(หากมี)..............................               มี         ไมํมี 

7. ผลการตรวจโควิด-19 ของนักเรียน [กรุณาแนบใบรับรองการตรวจ ATK จากสถานพยาบาล/คลินกิ] 

 วันท่ีตรวจ ...................................................... ผลการตรวจ          ไมํพบเช้ือ           พบเชื้อ 

 หมายเลขโทรศัพท์ผู๎ปกครองที่ติดตํอได๎ .......................................................................................................................... 

 ที่อยูํที่ติดตํอได๎................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

8. ข๎อมูล Time line กํอนมาเรียน 7 วัน (กรอกข๎อมูลตามความจริง ตั้งแตํวันท่ี15-21เม.ย.65)  

 

ลงช่ือ ...........................................................................นักเรียน            

                    (..........................................................................) 

วัน/เดือน/ป ี กรอกข๎อมูลรายละเอียด 

  
  
  
  
  
  
  

น ามาสํง วันท่ี 22 เม.ย.65 

ที่โต๏ะรายงานตัว 



ล าดับ รหสันักเรียน ชือ่-นามสกุล ชัน้ เกรด โรงเรียน จังหวัด เวลารายงานตัว

1 650028 กรองเกียรติ  กานุวงษ์ ม.3 3.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 08.30-09.30 น.

2 650255 กฤชเทพ  บญุรัตน์ ม.3 3.45 ศรียาภยั ชุมพร 10.30-11.30 น.

3 650266 กฤตธัช ไทยสงฆ์ ม.4 3.6 ทานตะวัน ไตรภาษา สมุทรสาคร 09.30-10.30 น.

4 650199 กฤตยชญ์  ใจศิล ม.3 3.2 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

5 650241 กฤติธี  สุภาธรธรรม ม.3 3 สารวิทยา กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

6 640775 กฤษกร  หารเทา ม.3 3.5 วัดราชบพธิ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

7 650115 กฤษณพฒัน์  เอื้อวงษป์ระเสริฐ ม.3 3.25 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 10.30-11.30 น.

8 640569 กวินท ์ ขุนนคร ม.3 3.6 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

9 640514 กษดิิศ  ชมโลก ม.3 3.66 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

10 650213 กสิณ  จินดารัตน์ ม.3 3.68 สาธิต มรภ.เทพสตรี ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

11 650114 ก้องกิดากร  ชัชวาลรัตน์ ม.3 3.89 โยธินบรูณะ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

12 650131 ก้องภพ  บตุร์ตะเวทย์ ม.3 3.78 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี 10.30-11.30 น.

13 650145 ก่อธรรม  พรหมวงศ์ ม.3 3.4 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 10.30-11.30 น.

14 650157 กอบญุ  จุลชาตินันท์ ม.3 3.4 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 10.30-11.30 น.

15 620503 กัณพเ์อนก  ภมุมา ม.3 3.85 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 08.30-09.30 น.

16 640515 กันตพงศ์  ชูจินดา ม.3 3.56 เศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

17 650009 กันตวิชญ์  กันย์พมิานมนต์ ม.3 3.85 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

18 650154 กันตินันท ์ ลานเหลือ ม.3 3.91 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

19 650128 กันตินันทน์  จินเลิศ ม.3 3 โยธินบรูณะ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

20 650247 กาณฑ์  อ่อนหวาน ม.3 3.96 เเก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 10.30-11.30 น.

21 650127 กานต์ดนัย  กองต๊ะนะ ม.3 3 ธีรกานท์ ล าพนู 10.30-11.30 น.

22 650003 กานตวีร์ คงสุคนธ์ ม.3 4 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 08.30-09.30 น.

23 650232 กิตต์ิธนศักด์ิ  เตียวสกุล ม.3 2.71 เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ภเูก็ต ภเูก็ต 10.30-11.30 น.

24 650228 กิติพฒัน์  แสงบดี ม.3 3.11 เมืองใหม(่ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

25 650226 เกียรติศักด์ิ  เพชรนาค ม.3 3.3 ดงขุยวิทยาคม เพชรบรูณ์ 10.30-11.30 น.

26 650253 ไกรสรธนายศ  อุ่นร้ัวทพิย์ ม.3 3.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 08.30-09.30 น.

27 650119 คชา  เชียงค า ม.3 3.2 จักรค าคณาทร ล าพนู 10.30-11.30 น.

28 650141 คณิศร  จันทร์รุ่ง ม.3 ศรียาภยั ชุมพร 10.30-11.30 น.

29 650125 จตุรพร  ประสันสอย  ม.3 4 รักษาทรัพย์พทิยายากร (นาดี) ปราจีนบรีุ 10.30-11.30 น.

30 650152 จอช  โจโฉ ม.3 3.7 สตรีพทัลุง พทัลุง 10.30-11.30 น.

31 650260 จารุกิตต์ิ  พงไพร ม.3 2.49 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

32 640587 จิรวัฒน์  จั่นปาน ม.3 4 กรพทิกัษ์ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

33 640333 จิรวัฒน์  แสงมนตรี ม.3 3.01 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 08.30-09.30 น.
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34 620514 ฉัตรชัย  เย็นเปงิ ม.3 3.65 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

35 650142 ชนะอาจ  แก้วเจริญ ม.3 2.95 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 08.30-09.30 น.

36 650126 ชนิสร  ทรงสวัสด์ิวงศ์ ม.3 3.2 หนัคาพทิยาคม ชัยนาท 10.30-11.30 น.

37 650120 ชวิศ  กรรณสูต ม.3 2.99 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ 10.30-11.30 น.

38 640294 ชิติพทัธ์  หนิอ่อน ม.3 3.46 คุรุราษฎร์รังสฤษฎิ์ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

39 650264 ชิษณุพงศ์  จันทร์คลาย ม.3 3.56 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

40 620464 ชิษณุพงศ์  ล้ิมศิริสัมพนัธ์ ม.3 4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบรีุ 08.30-09.30 น.

41 650161 ชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน ม.3 3.6 ชัยภมูิภกัดีชุมพล ชัยภมูิ 10.30-11.30 น.

42 650049 ชูชนะ  ชุณหวาณิชพทิกัษ์ ม.3 2.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 09.30-10.30 น.

43 650240 ณฐภทัร  หรัิญพงษ์ ม.3 2.68 สาธิตมรภ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 09.30-10.30 น.

44 650262 ณัฐชนน  แสงสว่าง ม.3 3.67 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ 10.30-11.30 น.

45 650246 ณัฐชานันท ์ เอี่ยมส าอางค์ ม.3 3.05 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 08.30-09.30 น.

46 650214 ณัฐนนท ์ มานะกิจ ม.3 3.94 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน 10.30-11.30 น.

47 650211 ณัฐภณ  เซ่งจันทร์ ม.3 3.18 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 09.30-10.30 น.

48 650150 ณัฐภทัร  ศิริไพรทอง ม.3 3.4 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 09.30-10.30 น.

49 650147 ณัฐภทัร  หมุนสนิท ม.3 3.43 ศรียาภยั ชุมพร 10.30-11.30 น.

50 650124 ณัฐวุฒิ  บญุยกิตานนท์ ม.3 3.39 วัดราชบพธิ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

51 650122 ณัทณเอก  ชลธารทอง ม.3 3.39 วัดราชบพธิ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

52 650139 ตฤณ  ตันลักขณาชัย ม.3 3.68 ศรียาภยั ชุมพร 10.30-11.30 น.

53 620784 ถิรวัฒน์  อัมพรรัตน์ ม.3 3.16 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

54 650234 ทรงวุฒิ  วงค์วิศาล ม.3 3.28 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

55 650252 ทองพนัชั่ง  วงศ์ษาพาน ม.3 3.5 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ นครปฐม 08.30-09.30 น.

56 650123 เทพพนม  โพนชัยประสูติ ม.3 3.08 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 08.30-09.30 น.

57 650233 เทวรักษ ์ วงค์วิศาล ม.3 3.79 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 09.30-10.30 น.

58 650245 ธนกร  ปานเรือนแสน ม.3 กรุณาแจ้งประวัติในวันรายงานตัว 10.30-11.30 น.

59 640573 ธนกร  อนุพนธ์พร ม.3 2.75 วัดหว้ยจระเข้ นครปฐม 08.30-09.30 น.

60 650198 ธนกฤต  แย้มศรีบวั ม.3 กรุณาแจ้งประวัติในวันรายงานตัว 10.30-11.30 น.

61 650230 ธนชัย  จันโท ม.3 3.96 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ 10.30-11.30 น.

62 640538 ธนเดช  ข าเขียว ม.3 2.65 เบญจมเทพอุทศิ เพชรบรีุ 08.30-09.30 น.

63 650121 ธนทรัพย์  สุขอนันต์ ม.3 3.5 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 09.30-10.30 น.

64 650007 ธนพนธ์  คงราศรี ม.3 3.6 วินิตศึกษาฯ ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

65 640465 ธนภทัร ปอ้มสีทอง ม.3 3.01 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 08.30-09.30 น.

66 650040 ธนวัฒน์  พงษพ์มิพ์ ม.3 2.35 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 08.30-09.30 น.
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67 620899 ธนวิชญ์  เด่ียวรัตนกุล ม.3 3.52 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบรีุ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

68 640537 ธนาพพิฒัน์  กงแก้ว ม.3 3.8 สาธิตมรภ.เทพสตรี ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

69 650261 ธเนศพล  บวัทอง ม.3 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

70 650227 ธรรมธัช  ฉิมนอก ม.3 3.54 ทวีธาภเิศก กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

71 620466 ธวัฒชัย  กอศรี ม.3 3.96 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

72 640301 ธัญย์ธร  พยาเครือ ม.4 3.36 คุรุราษฎร์รังสฤษด์ิ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

73 650209 ธีรดา  นาคสวัสด์ิ ม.3 3.19 พระเเม่สกลสงเคราะห์ นนทบรีุ 09.30-10.30 น.

74 650151 ธีรภทัร  ชวกิจศิริ ม.3 2.5 เทพวิทยา ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

75 620696 นท ี โคกครุฑ ม.3 3.97 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 08.30-09.30 น.

76 640616 นนทกร  กล่องกลาง ม.3 3.1 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

77 650004 นักปราชญ์  ผ่องจิตต์ ม.3 3.5 อมาตยกุล กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

78 650263 นาวิน  ดาวเรือง ม.3 กรุณาแจ้งประวัติในวันรายงานตัว 10.30-11.30 น.

79 650146 บวรวิช  เกษสง่า ม.3 3 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 08.30-09.30 น.

80 650207 บตุรเทพ  อยู่อ่อน ม.3 3.24 ไทรน้อย นนทบรีุ 09.30-10.30 น.

81 640302 ปฏภิาณ  อยู่ระหสั ม.3 3.53 เมืองใหม่ ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

82 650218 ปฐมพง  วุฒิการณ์ ม.3 2.7 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน 10.30-11.30 น.

83 650239 ปภงักร  อินทร์พรหม ม.3 3.14 ภเูก็ตวิทยาลัย ภเูก็ต 10.30-11.30 น.

84 620465 ปญัจพล  เกียรติยศ ม.3 3.5 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

85 650160 ปารเมศ  ชัยศิริโภคา ม.3 3.5 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

86 650149 ปยิังกร  สุวรรณวิธี ม.3 3.57 ศรียาภยั ชุมพร 10.30-11.30 น.

87 650248 ปญุญพฒัน์  จิตรจุลชลวัฒน์ ม.3 3.18 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

88 640602 แผ่นฟา้  เยาวภกัด์ิ ม.3 3.81 ดรุณาราชบรีุ นครปฐม 08.30-09.30 น.

89 650229 พงศกร  คล้ายนัทที ม.3 3.85 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 09.30-10.30 น.

90 650258 พงศ์ณภทัร  ยุบลวัฒน์ ม.3 3.92 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี 10.30-11.30 น.

91 650242 พงศ์ทร  ขนอนคราม ม.3 3.63 สาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ ปทมุธานี 09.30-10.30 น.

92 650212 พงศธร  ค าภรีะมี ม.3 3.67 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 10.30-11.30 น.

93 640576 พงศ์ศิริ  หลงสมบญุ ม.3 4 สงวนหญิง สุพรรณบรีุ 10.30-11.30 น.

94 650244 พชร  วงษว์ิจารณ์ ม.3 3.55 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 10.30-11.30 น.

95 650237 พบพล  ปยิะวงษ์ ม.3 3.61 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 08.30-09.30 น.

96 640303 พลกฤต  บวัประเสริฐ ม.3 4 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 09.30-10.30 น.

97 620459 พลสถิตย์  สุดสงวน ม.3 3.3 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 08.30-09.30 น.

98 640590 พศวีร์  สุขไพบลูย์ ม.3 3.6 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

99 650153 พชัรพล  ยะฟู ม.3 3.5 วินิตศึกษา ลพบรีุ 10.30-11.30 น.
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100 650134 พสักร  เครือเพช็ร์ ม.3 3.5 ราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

101 640388 พชิญ์อลัน  เรืองอ่อน ม.3 3.89 วัดราชบพธิ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

102 620915 พชิญุตม์  มัน่ใจ ม.3 4 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 08.30-09.30 น.

103 640304 พชิัยยุทธ  สินสิริพฒันผล ม.3 3.93 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

104 640554 พพิฒัพนัธ์พงศ์ คงดี ม.3 3.76 สาธิต มรภ.เทพสตรี ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

105 650222 พษิณุวัชร์  บวังาม ม.3 2.6 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 08.30-09.30 น.

106 640341 พรีเกียรติ  เชื้อวงศ์สกุล ม.3 2.88 นวมิทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

107 650201 พรีพงศ์  พรมบตุร ม.3 2.82 บดินทรเดชา2 กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

108 650223 พรีพฒัน์   อาจปกัษา ม.3 3.64 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 08.30-09.30 น.

109 650203 ภคพล  อยู่มัน่ ม.3 3.46 สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

110 650138 ภควัฒน์  ศรีสุนารถ ม.3 3.51 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 10.30-11.30 น.

111 650144 ภวัต  นวลใย ม.3 3 สภาราชินี ตรัง 10.30-11.30 น.

112 650254 ภตัร พยนต์  ล้ิมกิตติโชติ  ม.3 3.97 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 08.30-09.30 น.

113 640741 ภทัรพล  แสงภู่ ม.3 3.95 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

114 620527 ภากร  มูลสิน ม.3 3.68 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 08.30-09.30 น.

115 650224 ภาคิน  อาษานอก ม.3 3.78 บญุวัฒนา นครราชสีมา 10.30-11.30 น.

116 650148 ภาณุวิชญ์  เลขนาวิน ม.3 3.12 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

117 620627 ภานรินทร์  คชกฤษ ม.3 3.55 เบญจมเทพอุทศิ เพชรบรีุ 08.30-09.30 น.

118 650257 ภผูา  แก้ววารี ม.3 3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

119 650268 ภมูิพฒัน์ ดีทโชค ม.3 กรุณาแจ้งประวัติในวันรายงานตัว 10.30-11.30 น.

120 650249 ภริูณัฐ  อุดหนุน ม.3 2.74 พระนารายณ์ ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

121 650238 ภวูณัฏฐ์  พรสัจจา ม.3 3.35 ทุง่สง นครศรีธรรมราช 10.30-11.30 น.

122 650208 เภา  ต้ังประเสริฐ ม.3 3.98 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 08.30-09.30 น.

123 640358 มโนชญ์ธัมม์  ธนสิริวัฒนโชติ ม.3 3.82 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบรีุ 08.30-09.30 น.

124 650156 ยศพนธ์  สระเสียงดี ม.3 3.9 ดอนคาวิทยา สุพรรณบรีุ 10.30-11.30 น.

125 650210 รณกร  เสนาอุดร ม.3 3.8 สาธิต มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

126 650200 รพภีทัร  มิละถาโก ม.3 ฐานปญัญา กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

127 650250 รวินกร  บญุวรรณ์ ม.3 3.56 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 08.30-09.30 น.

128 650243 รัตนวิชญ์  เอนกทรัพย์ ม.3 3.62 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนีย์) กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

129 640331 วรโชค  ประพฒัน์ทอง ม.3 3.04 จิตรลดา กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

130 640306 วรวิช  หลักศิลา ม.3 2.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 08.30-09.30 น.

131 650130 วรสรณ์  ยามวัน ม.3 3.46 สีกัน(วัฒนานันอุปถัมภ)์ กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

132 650219 วรัญญู  ฤกษร์อด ม.3 3.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 08.30-09.30 น.



ล าดับ รหสันักเรียน ชือ่-นามสกุล ชัน้ เกรด โรงเรียน จังหวัด เวลารายงานตัว

รายงานตวัวันที่ 22 เมษายน 2565 และขอความกรณุารายงานตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

รายชื่อหลกัสตูรระยะสัน้ ม.3 ขึ้น ม.4

หมายเหต ุ: ขอความกรณุาผู้ปกครองส่งนร.ดา้นหน้าโรงเรยีนเท่าน้ัน

133 650217 วรินทร์  รุ่งโรจน์ ม.3 3.45 วชิราวุธ เพชรบรีุ 08.30-09.30 น.

134 650220 วัชรวิทย์  แก่นภเูขียว ม.3 3.96 ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 10.30-11.30 น.

135 650205 วัธนนท ์ ปานบญุ ม.3 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ 09.30-10.30 น.

136 650221 วิชชากร  พระบ ารุง ม.3 3.82 พระนารายณ์ ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

137 650251 วิศวกร  จตุรพธิพรไชย ม.3 3.52 ภเูขียว ชัยภมูิ 10.30-11.30 น.

138 650155 วีรวิชญ์  ทองลออสิริกุล ม.3 3.1 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

139 620494 ศรัญพงศ์  ธนวัฒนพงศ์ ม.3 3.36 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

140 650231 ศศกร  แก้วพว่ง ม.3 3.77 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 08.30-09.30 น.

141 640778 ศักดินันท ์ บญุประดิษฐ์ ม.3 3.7 พระนารายณ์ ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

142 650202 ศักรินทร์  โพธิ์ทอง ม.3 3.7 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สุพรรณบรีุ 10.30-11.30 น.

143 650225 ศิวกร  เนยน้อย ม.3 3.85 เบญจมราชูทศิราชบรีุ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

144 640400 ศิวกร  อรุณปาน ม.3 2.8 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

145 640427 ศุกลวัฒน์  บตุรดีขันธ์ ม.3 3.81 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย กาญจนบรีุ 08.30-09.30 น.

146 640527 ศุภกร  นิยมสุข ม.3 3.5 วินิตศึกษา ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

147 640309 ศุภกร  มาลาพงษ์ ม.3 3.71 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 08.30-09.30 น.

148 650259 ศุภพล  ต้ังมนัสธรรม ม.3 2.5 พลับพลาไชย สุพรรณบรีุ 10.30-11.30 น.

149 650113 ศุภฤกษ ์ ลีรพงษก์ุล ม.3 3.73 นครนายกวิทยาคม นครนายก 09.30-10.30 น.

150 650206 ศุภวัชร  หมายสม ม.3 3.37 ศรีวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 10.30-11.30 น.

151 640547 ศุภวิชญ์  รวงทอง ม.3 3.81 เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ 08.30-09.30 น.

152 650236 เศรษฐพงษ ์ เสือทอง ม.3 3.6 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 09.30-10.30 น.

153 650143 สกลวัฒน์  วงศ์ยศโอฬาร ม.3 กรุณาแจ้งประวัติในวันรายงานตัว 10.30-11.30 น.

154 620660 สิฐฐาภคัร์  หงษท์อง ม.3 4 สาธิตนวัตกรรม มธร.ธัญบรีุ ปทมุธานี 09.30-10.30 น.

155 650265 สิทธิเจตน์ ล้ าเลิศธนัญชัย ม.4 3.7 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 09.30-10.30 น.

156 640350 สิรวิชญ์  ทองเสด ม.3 3.6 สาธิตมรภ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 09.30-10.30 น.

157 620646 สิรวิชญ์  มัจฉา ม.3 2.71 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 08.30-09.30 น.

158 640439 สืบสกุล  สิทธิ ม.3 3.58 ทวีธาภเิศก กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

159 650256 สุกฤษฎิ ์ เสมอค า ม.3 3.37 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 09.30-10.30 น.

160 650204 เสฏฐรัฐ  โลสุยะ ม.3 3.82 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 10.30-11.30 น.

161 650235 หฤษฏ ์ แจ่มจ ารัส ม.3 3.3 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 09.30-10.30 น.

162 650216 อคิราภ ์ เพง็ชะตา ม.3 3.92 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ 10.30-11.30 น.

163 650135 อชิรวิทย์  หตีหมืน่ ม.3 3.8 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 08.30-09.30 น.

164 640349 อภปิญัญา  อภปิญัญาธนสุข ม.3 3.56 สาธิตมรภ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 09.30-10.30 น.

165 650215 อภวิัฒน์  ศรีธรรมการ ม.3 3.5 สาธิต มรภ.เพชรบรีุ เพชรบรีุ 08.30-09.30 น.



ล าดับ รหสันักเรียน ชือ่-นามสกุล ชัน้ เกรด โรงเรียน จังหวัด เวลารายงานตัว
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166 620790 อรรถกร  มหาสุข ม.3 3.67 สวนกุหลาบ วิทยาลัยธนบรีุ  กรุงเทพฯ 09.30-10.30 น.

167 650159 อัครวิชญ์  ฉิมน้อย ม.3 3 วินิตศึกษา ลพบรีุ 10.30-11.30 น.

168 650267 อัชฌากร โรจน์ทะนงค์ ม.3 4 ภปร ราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ นครปฐม 08.30-09.30 น.

169 640314 อิทธิ  โชติรังสฤษฏิ์ ม.3 4 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ประจวบคีรีขันธ์ 09.30-10.30 น.


