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ช้ีแจงสําหรับผูปกครองและนักเรียน แคมปธนัวา 2563 
ผูที่ลงทะเบียนยังไมสมบูรณ 

(รหัสหลักสูตร 160 เวลาเรียน 5 - 13 ธ.ค.63) 
ขอความรวมมือผูปกครองและนักเรียนสวมหนากากอนามัย และวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง 

 
1. กําหนดการรายงานตัว (5 ธ.ค.63)  
     เวลา 07.30 - 08.45 น.  - ลงทะเบียนและรายงานตัว ณ อาคาร CB (หนารานคา)  

08.50 – 09.00 น.  - รวมพล เพ่ือเขาหองสอบ 
 09.00 – 11.30 น.  - สอบแบงหอง (เตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา และจํารหสัประจําตัวเพ่ือใชในการสอบ) 
            11.30 – 12.45 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน 
 12.45 – 13.00 น.  - แจงผลสอบ และจัดหองเรียน  
 13.00 – 17.00 น.  - เริ่มเรียน 
 17.00 – 18.00 น.             – พลศึกษา 
 19.00 – 22.00 น.  - เรียน  
 
2.  สิ่งที่ตองเตรียม คือ ผาหม เสื้อผาตามสบาย รองเทาผาใบ(คูเกา) สําหรับออกกําลังกาย ของใชสวนตัว (สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน  
ขันน้ํา) เครื่องเขียน (ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟมใสเอกสาร กระเปาสําหรับใสหนังสือและแฟม)และหนากากอนามัยเจลลางมือ 
 หมายเหตุ : นักเรียนทุกคนตองสวมหนากากอนามัย วัดไขกอนเขาเรยีน และลางมือใหสะอาดเสมอ 
 
3. ระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียน 
ผูปกครองมารับดวยตนเองเทานั้น โดย 
- แจงช่ือนร.ท่ีเรือนประชาสัมพันธหรือปอมยามดานหนาโรงเรยีน เวลา 0800 – 0900 หรือ 1600 – 1700 น. 
- หลังจากพบนร. ใหเซ็นชื่อออกที่ปอมยามดานหนาโรงเรียน พรอมแสดงบัตรประชาชนผูมารับ และนร. คืนปายช่ือตอเจาหนาที ่
 
4. การเยี่ยมนักเรียน 
4.1 ผูปกครองสามารถเย่ียมนร.ไดทุกวันเสาร - อาทิตย 2 ชวงเวลา ดังนี ้
  - ชวงที่ 1 เวลา 12.20 - 13.20 น. 
  - ชวงที่ 2 เวลา 16.40 - 17.40น. 
4.2 ย่ืนบัตรเยี่ยม ที่เรือนประชาสมัพันธหรือปอมยามดานหนาโรงเรยีน รอนร.ออกมาพบ 
หมายเหตุ : เนื่องจากชวงเวลาเย็นแตละวันมีการเรียนการสอนและการสอบ จึงขอความกรณุาผูปกครอง เยี่ยมนร.ตามเวลาท่ีรร.กําหนด  
และไมอนุญาตใหรับ-สงนร. หลังเวลา 19.00 น 
. 
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หมายเหตุ:  
1. นร.ใหมที่ยังไมยื่นหลักฐานการสมัคร ใหยื่น ณ จุดรายงานตัว 
2. เริ่มจัดเลี้ยง พักกลางวัน วันที่ 5 ธ.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ลงทะเบียนเพิ่มเตมิท่ีอาคาร CB 
 เซ็นชื่อรายงานตัวที่หนาอาคาร CB (หนารานคา) 

 ตรวจกระเปา 

 ลงทะเบียน –รับบัตรประจําตัว  
 

2. เขาหองพัก (ท่ีอาคารนอน) 
 รับบัตรเยี่ยม 

 

นักเรียนทลีงทะเบียนยงัไม่สมบูรณ์ 

3. รวมพล เพื่อเขาหองสอบ (เวลา 08.50 – 09.00 น.) 
 

4. สอบแบงหองเรียน (เวลา 0900 – 11.30 น.) 
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แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ (อ.ปอง) 

(กรณีที่ผูปกครองไมไดมารับนักเรียนดวยตนเอง) 
 

  ขาพเจา ___________________________________________ เก่ียวของเปน_____________  

ของนักเรียนชื่อ ____________________________________________รหัสประจําตัว___________________  

นอนท่ีหองพัก __________________________กําลังศึกษาอยูคอรสปดเทอมพ.ย.63     

อนุญาตใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ (อ.ปอง) ในวันท่ี _____________________________ 

เนื่องจาก________________________________________________________________________________  

           โดยอนุญาตใหนักเรียน  

           อนุญาตใหนักเรียนเดินทางกลับเอง  

           อนุญาตใหกลับกับผูปกครองทานอื่น  

           ซึ่งผูมารับแทนขาพเจาคือ ____________________________________________________________  

 

 

     ลงชื่อผูปกครอง______________________________________  

     วันที่เขียน ____________________________________ 

 

 

 

 

วางบัตรประชาชนของผูปกครองที่อนุญาต  

ตําแหนงนี้  

 

 

 

หมายเหตุ : 1. ใหกรอกแบบฟอรมนี้พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนมาใหในวันรายงานตัว  

     2. หรือสงทาง LINE ID: @twschool1992  



ที่ รหัสประจ าตวั                  ชื่อ-นามสกุล                     ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จงัหวดั      ห้องสอบ อาคารสอบ อาคารรายงานตวั

1 630818 กติิภูม ิ  แซ่ฉั่ว ม.3 3.00 อสัสัมชญัสมทุรปราการ สมทุรปราการ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

2 630839 จกัรวาล   อรุณเรืองสวสัด์ิ ม.3 3.57 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

3 631037 จริกติต์   ลักษณะลมา้ย ม.3 3.09 อสัสัมชญัสมทุรปราการ สมทุรปราการ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

4 620463 จริครินทร์   ศรีส าโรง ม.3 3.60 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

5 630093 จริวฒัน์   วลัิย ม.3 3.65 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

6 630819 ชานน   วงศธรสกลุ ม.3 4.00 เทพศิรินทร์สมทุรปราการ สมทุรปราการ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

7 630878 ญาโณทัย   นิลเขยีว ม.3 2.70 พระแมม่ารีสาธปุระดิษฐ์ กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

8 631034 ฐากร   รักษาวงศ์ ม.3 3.66 ทุ่งใหญ่วทิยาคม นครศรีธรรมราช 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

9 631036 ฐิติพันธ ์  ใจหาญ ม.3 3.15 อสัสัมชญัคอนแวนต์ ล านารายณ์ ลพบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

10 631090 ณัฐฏ์เอก   สิงมหาศักด์ิ ม.3 3.25 สาธติ มศว.ปทุมวนั กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

11 631040 ดนุพัฒน์   พรหมหรรย์ ม.3 วนิิตศึกษาฯ ลพบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

12 620607 เด่นพงษ์   เจริญทรัพย์ ม.3 3.46 สาธติ มรภ.เทพสตรี ลพบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

13 620747 ทิวตัถ ์  แยม้ชื่น ม.3 3.07 มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

14 630970 นพพล   ฮ้ินเจริญ ม.3 สาธติ มรภ.นครปฐม นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

15 610644 นรพนธ ์ ประจนัพล ม.3 3.94 ภ.ป.ร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

16 630333 นิธพิัฒน์   เพ็ชรอง ม.3 2.42 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

17 620472 บารม ี  มผิีวหอม ม.3 3.24 มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

18 610718 ปฏิภาณ   เกษสัมมะ ม.3 3.29 ยอแซฟอปุถมัภ์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

19 631085 ปิยวฒัน์   ใบกวา้ง ม.3 3.29 สาธติปทุมวนั กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

20 631038 ปุณยวร์ี   ธระเสนา ม.3 3.72 ขอนแกน่วทิยายน ขอนแกน่ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

21 630281 พชรวทิย ์  พรหมวชิยั ม.3 3.33 ปัญจดี ชยัภูมิ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

22 630534 พศวร์ี   สิริธนด ารงค์พล ม.3 3.30 สมทุรสาครบูรณะ สมทุรสาคร 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

23 630192 เพชรกล้า   กล้าดี ม.3 3.82 นนทรีวทิยา กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

24 610750 ภัทรพล เต็งเฉี้ยง ม.3 3.45 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

25 630675 ภูวดล   หาญวงศ์ ม.3 3.06 มธัยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

26 630342 มนัญชยั   สุทธวิฒัน์มงคล ม.3 3.59 วดัป่าประดู่ ระยอง 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

27 631086 มนูญศักด์ิ   แสนทวสุีข ม.3 3.51 นวมนิทราชนิูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

28 631018 ยรุนันท์   โห้แพ ม.3 3.51 สระกะเทียมวทิยาคม นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

29 631033 รัชชานนท์   เนรเพ็ชร ม.3 3.43 ปากชอ่ง นครราชสีมา 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

30 630838 รัฐพรรดิ   ศรีพยงค์ ม.3 2.65 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

31 630966 รัตนศักด์ิ   นวลประเสริฐ ม.3 3.00 ชยัภูมภิักดีชมุพล ชยัภูมิ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

32 630323 วศิรุต   ทองอนิทร์ ม.3 3.21 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

33 630898 ศักยศ์รณ์   โลหกลุ ม.3 3.87 นครนายกวทิยาคม นครนายก 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

34 630029 ศุภณัฐ   มากระจนั ม.3 3.10 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

35 630028 ศุภวชิญ์   จนัทีเทศ ม.3 3.28 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

36 631021 สิรภัทร   สุทธสิน ม.3 2.00 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

37 631089 สุรพัศ   จตุรงคปัญญา ม.3 3.80 ราชวนิิตบางแกว้ สมทุรปราการ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

38 620375 อดุลวทิย ์  พวงระยา้ ม.3 3.11 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

39 610769 อนวฒัน์   นิทัศเกษม ม.3 3.25 ยอแซฟอปุถมัภ์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

40 630971 อภิวฒัน์   สาลีวรรณ ม.3 3.94 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

41 631106 อาวษิกรณ์ ต้ังประดิษฐ์ชยั ม.3 3.95 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1 อาคาร CB

(ประกาศเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ภายใน 1 ธ.ค.63 สว่นผู้ที่ลงทะเบียนระหวา่ง 2-5 ธ.ค.63  ให้ตรวจสอบรายชื่อที่สถาบัน)

ตรวจสอบรหัสประจ าตวั/รายชื่อ และห้องสอบ



ที่ รหัสประจ าตวั                  ชื่อ-นามสกุล                     ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จงัหวดั      ห้องสอบ อาคารสอบ อาคารรายงานตวั

(ประกาศเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ภายใน 1 ธ.ค.63 สว่นผู้ที่ลงทะเบียนระหวา่ง 2-5 ธ.ค.63  ให้ตรวจสอบรายชื่อที่สถาบัน)

ตรวจสอบรหัสประจ าตวั/รายชื่อ และห้องสอบ

42 631031 กฤตภาส   เธยีรธโนปจยั ม.4 3.28 เตรียมอดุมศึกษา กรุงเทพ CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

43 631105 กษิตินาถ เมยีงอารมย์ ม.5 2.32 ชลประทานวทิยา นนทบุรี CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

44 620258 กณัห์ทภัทร ช ามะนาด ม.4 3.64 สวนศรีวทิยา ชมุพร CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

45 631104 กนัต์พงศ์ เชื้อเมอืงแสน ม.4 3.5 สาธติ มศว ปทุมวนั กรุงเทพ CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

46 630220 กติติพัฒน์  ศรีพุฒินิพนธ์ ม.4 3 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพ CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

47 610726 กติติพัทธ ์  เงินวไิล ม.4 3.40 นวมนิทราชนิูทิศ สตรีวทิยา กรุงเทพ CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

48 610730 กติต์ิรว ี  ชาวนาบึง ม.4 3.20 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

49 601133 เจริญรัตน์   สรรสม ม.4 3.49 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

50 610375 ชนกานต์   สุขสวสัด์ิ ม.6 3.67 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

51 620230 ชนชน   ฉววีรรณ ม.4 3.18 ถาวรานุกลู สมทุรสงคราม CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

52 631024 ชวนิทร์พล   สุพรรณพงศ์ ม.4 3.29 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

53 630879 ณัฐนนท์   เอื้อเฟื้อกลาง ม.4 3.62 สารสาสน์วเิทศคลองหลวง ปทุมธานี CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

54 600576 ณัฐพงศ์   สุขชยัรังสรรค์ ม.4 2.98 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

55 631032 ณัฐฒิุ   เพิกเฉย ม.4 2.68 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

56 631092 ถริวฒัน์   สุดตา ม.4 3.80 สวนกหุลาบวทิยาลัยรังสิต ปทุมธานี CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

57 610467 ธนกฤต   แดงมณี ม.4 2.80 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

58 631023 ธนทัต   บัวพันธ์ ม.4 3.41 หล่มสักวทิยาคม เพชรบูรณ์ CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

59 630613 ธนภูม ิ  แสงจกัร์ ม.4 2.82 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการฯ ประจวบคีรีขนัธ์ CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

60 630114 ธนวฒัน์   แกน่ท้าว ม.4 2.80 ราชวนิิตบางแกว้ สมทุรปราการ CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

61 581088 ธรรมภณ  เงินยิ่งสุข ม.6 3.5 โพธสิารพิทยากร กรุงเทพ CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

62 631094 ธาม จฑูะพันธุ์ ม.4 3.2 สาธติ มศว ปทุมวนั กทม CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

63 631019 ธรีวตั   รุ่งสุวรรณ ม.4 2.14 ศรีบุญญานนท์ นนทบุรี CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

64 620637 ธรีวร์ี   ทองฤทธิ์ ม.4 3.80 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ กรุงเทพ CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

65 630044 ปรเมษฐ์   บุญนามน ม.4 3.16 สันติราษฎร์วทิยาลัย กรุงเทพ CB 201 อาคาร CB ชั้น 2 อาคาร CB

66 631102 ปวณีวชั   เมอืงสุข ม.6 3.05 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

67 630754 ปียม์นัส   ชยัยศ ม.4 3.00 บุญวาทยว์ทิยาลัย ล าปาง CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

68 600069 พชร   อร่ามศรี ม.5 3.22 วรีศิลป์ กาญจนบุรี CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

69 630310 พิรุณาภพ   จนัทร์ทอง ม.4 2.65 อสัสัมชญั กรุงเทพ CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

70 601129 ภคนันท์   ทองเปลว ม.4 3.81 บางปะกอกวทิยาคม กรุงเทพ CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

71 590779 ภาณุภัทท์   ฉมิพาลี ม.6 2.18 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

72 631083 ภาณุวฒัน์   ค้ิวเจริญ ม.6 CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

73 630880 ภาธรธฤต   เจนอาวธุ ม.5 2.50 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการฯ นนทบุรี CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

74 631020 ภานุพงศ์   รุ่งสุวรรณ ม.4 2.15 ศรีบุญญานนท์ นนทบุรี CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

75 631016 ภู   ค าลุน ม.4 4.00 บางสะพานวทิยา ประจวบคีรีขนัธ์ CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

76 630237 มาร์วนิ   รบเมอืง ม.4 3.47 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

77 620327 โรจกร   ลารินทา ม.5 3.98 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

78 620170 วรทย ์วจิติรวาทการ ม.4 2.89 สาธติปทุมวนั กรุงเทพมหานคร CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

79 610709 วรุตม ์  กจิส าราญกลุ ม.4 3.00 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

80 631091 วศิรุต   วชิาจารณ์ ม.5 3.23 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

81 620104 วรีภัทร   ภัทรนาวกิ ม.4 3.42 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชงิเทรา CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

82 631103 ศิวกร รัตนะ ม.5 3.45 คงทองวทิยา นครปฐม CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB



ที่ รหัสประจ าตวั                  ชื่อ-นามสกุล                     ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จงัหวดั      ห้องสอบ อาคารสอบ อาคารรายงานตวั

(ประกาศเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ภายใน 1 ธ.ค.63 สว่นผู้ที่ลงทะเบียนระหวา่ง 2-5 ธ.ค.63  ให้ตรวจสอบรายชื่อที่สถาบัน)

ตรวจสอบรหัสประจ าตวั/รายชื่อ และห้องสอบ

83 630935 สกลวฒัน์   วฒันธรรม ม.4 3.00 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพ CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

84 631107 สฤษฎ์วชิญ์ จรัสศรี ม.5 3.44 ละแมวทิยา ชมุพร CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

85 630731 สิทธพิันธุ์   ววิฏัฏ์กลุธร ม.5 3.12 อรุณวทิยา ประจวบคีรีขนัธ์ CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

86 620438 อศัมเ์ดช   อศัวตุมางกรุ ม.4 3.17 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชงิเทรา CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

87 631025 อทิธพิล   ตุนา ม.4 3.62 น้ ายนืวทิยา อบุลราชธานี CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

88 600051 อทิธพิัทธ ์  วรรณทอง ม.6 2.03 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB

89 620075 อศิรานุวฒัน์   หมโีชติ ม.4 3.09 ตากพิทยาคม ตาก CB 301 อาคาร CB ชั้น 3 อาคาร CB


