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ช้ีแจงสําหรับผูปกครองและนักเรียน แคมปธนัวา 2563 
ผูที่ลงทะเบียนสมบูรณแลว 

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

 
1. กําหนดการรายงานตัว (5 ธ.ค.63)  
     เวลา 07.30 - 08.45 น.  - รายงานตัวเขาที่พัก ณ ตึกนอนดานหนาโรงเรียน 

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.             – พลศกึษา 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

นกัเรียนทลีงทะเบียนสมบูรณ์แลว้ 

1. รายงานตัว ณ จุดรายงานตัว และเขาหองพัก 

 เซ็นชื่อรายงานตัวที่อาคารนอน 

 ตรวจกระเปาหนาอาคารนอน /รับบัตรเยี่ยม  
 

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

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

(กรณีที่ผูปกครองไมไดมารับนักเรียนดวยตนเอง) 
 

  ขาพเจา ___________________________________________ เก่ียวของเปน_____________  

ของนักเรียนชื่อ ____________________________________________รหัสประจําตัว___________________  

นอนท่ีหองพัก __________________________กําลังศึกษาอยูแคมปธันวา63  อนุญาตใหนักเรียนออกนอกบริเวณ

โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ (อ.ปอง) ในวันที่ ____________________________________________________

เนื่องจาก________________________________________________________________________________  

           โดยอนุญาตใหนักเรียน  

           อนุญาตใหนักเรียนเดินทางกลับเอง  

           อนุญาตใหกลับกับผูปกครองทานอื่น  

           ซึ่งผูมารับแทนขาพเจาคือ ____________________________________________________________  

 

 

     ลงชื่อผูปกครอง______________________________________  

     วันที่เขียน ____________________________________ 

 

 

 

 

วางบัตรประชาชนของผูปกครองที่อนุญาต  

ตําแหนงนี้  

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. ใหกรอกแบบฟอรมนี้พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนมาใหในวันรายงานตัว  

 2. หรือสงทาง LINE ID: @twschool1992  

 



ที่     รหัสประจ าตวั                    ชื่อ                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จงัหวดั      ที่พัก อาคารรายงานตวั ห้องสอบ อาคารสอบ

1 620517 กฤตดิฐ   ดาวกระจาย ม.3 3.75 สาธติ มศว.ประสานมติร กรุงเทพ E6-บน อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

2 601420 กติติพศ   วจิติรถาวร ม.4 3.20 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี I2-บน อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

3 631039 กติติภพ   สุกกล  า ม.3 3.54 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี H8-ล่าง อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

4 631084 เกรียงไกร   พวงทิพยว์รรณ ม.3 2.00 อรุณวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ J1-ล่าง อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

5 630359 คณบดี   ศรีนคร ม.4 3.22 หาดใหญ่วทิยาลัย สงขลา G7-ล่าง อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

6 630661 จกัรพล   เจยีมตระกลู ม.4 3.02 สาธติ มศว.ประสานมติร กรุงเทพ H6-ล่าง อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

7 600646 จลุนพ   อนิทรก าจร ม.4 2.65 ทวธีาภเิศก กรุงเทพ K7-บน อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

8 630076 เจษฎากร   สัตยากลุ ม.3 3.83 บุญวาทยว์ทิยาลัย ล าปาง I8-บน อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

9 630010 ชนาธปิ   สุขศรี ม.3 4.00 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพ F4-ล่าง อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

10 630715 ณภทัร   พันธว์ชิยั ม.5 3.86 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพ K8-ล่าง อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

11 631041 ณัฐพล   ยอดพินิจ ม.3 3.71 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี H9-บน อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

12 630491 ถนัดกจิ   จนัทร์ปาน ม.5 3.45 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี G7-บน อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

13 630485 ธนกร   รุจภิญิโญโสภานนท์ ม.4 หอวงั กรุงเทพ I1-บน อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

14 620147 ธนกฤต   มนะเกษตรธาร ม.4 3.04 สาธติ ม.นเรศวร พิษณุโลก J2-บน อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

15 630528 ธนชติ   ทวบีูรณ์ ม.4 3.58 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี J7-ล่าง อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

16 631087 ธนโชติ   พันธุโ์ภคา ม.4 3.05 สาธติ ม.ขอนแกน่ มอดินแดง ขอนแกน่ J5-ล่าง อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

17 630969 ธนวฒัน์   ฉ  ามา ม.3 3.87 อสัสัมชญับางรัก กรุงเทพ F8-บน อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

18 620206 ธรีพัฒน์   ค ามา ม.4 3.53 หล่มสักวทิยาคม เพชรบูรณ์ G4-บน อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

19 630841 ธรีะพัทธ ์  ณบุญเดชาวฒัน์ ม.3 2.50 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม E8-บน อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

20 620683 นนทพัทธ ์  ขนัค า ม.6 3.23 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ H9-ล่าง อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

21 600861 นราวชิญ์   เทนอสิสระ ม.4 4.00 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี K9-ล่าง อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

22 630167 เนติธร   อนิเกต ม.4 2.64 มธัยมสาธติ ม.นเรศวร พิษณุโลก J3-ล่าง อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

23 631101 เบนจามนิ   วอ่งศรียานนท์ ม.3 3.10 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม K9-บน อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

24 620384 ปฏภิาณ   หนูทอง ม.4 3.12 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี F7-ล่าง อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

25 610571 ปฐมพร   ภริมยพ์ลัด ม.4 1.97 วดัพุทธบูชา กรุงเทพ H1-ล่าง อาคารนอน CB 201 อาคาร CB ชั้น 2

26 620351 ประภาคย ์  วารนิช ม.4 3.20 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพ F8-ล่าง อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

27 630862 ปรินทร์   ปรีชาปัญญากลุ ม.3 2.50 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพ E9-ล่าง อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

28 611216 ปัณณวฒัน์   เคล้ามณีสกลุ ม.4 3.90 ถาวรานุกลู สมทุรสงคราม I3-ล่าง อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

29 620087 ปัณณวชิญ์   สุดถนอม ม.4 3.54 หาดใหญ่วทิยาลัย สงขลา G6-บน อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

30 620122 ปุณยวร์ี   ทองชบุ ม.4 3.54 มธัยมสาธติ ม.นเรศวร พิษณุโลก J3-บน อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

31 620190 ปูรณ์   ฉายาวฒัน์ ม.4 3.76 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี E2-บน อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

32 620585 พสิษฐ์   ศักด์ิฤทธชิยั ม.3 3.30 อสัสัมชญัสมทุรปราการ สมทุรปราการ E1-ล่าง อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

33 620639 พันธกานต์   โสตทิสง ม.4 3.20 ท่ามะกาวทิยาคม กาญจนบุรี F7-บน อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

34 610548 พิทักษ์พล   ศรีนิมติร ม.4 3.08 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม G8-บน อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

35 630723 พิพัฒน์พงษ์   ค้าเกดิ ม.3 3.81 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม กรุงเทพ F5-บน อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

36 631093 พีระณัฐ   วณิชโชคประเสริฐ ม.3 3.81 สารสาสน์วเิทศสายไหม กรุงเทพ K6-บน อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

37 620221 วชัรพงษ์   ธรรมโชติ ม.4 2.96 หาดใหญ่วทิยาลัย สงขลา G6-ล่าง อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

38 631022 ศุภกร   หุ่นดี ม.3 2.60 สาธติ ม.รามค าแหง กรุงเทพ H5-บน อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

39 631035 ศุภกฤต   แสงแกว้ ม.4 2.48 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี I6-บน อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

40 620648 ศุภเชฏฐ์   นัยนา ม.4 2.87 บางบัวทอง นนทบุรี I6-ล่าง อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

41 630569 สิขเรศ   งามสุข ม.3 3.26 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี F9-บน อาคารนอน 101 ตึกอ านวยการ ชั้น1

42 610850 สิลา   แกว้วารี ม.4 3.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ K5-ล่าง อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

43 630769 อธคุิณ   ใจสะอาด ม.4 3.63 สาธติ ม.ขอนแกน่ (มอดินแดง) ขอนแกน่ G1-บน อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

(ประกาศเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ภายใน 1 ธ.ค.63 สว่นผู้ที่ลงทะเบียนระหวา่ง 2-4 ธ.ค.63 ให้ตรวจสอบรายชื่อที่สถาบัน)

ตรวจสอบรหสัประจ าตวั/รายชือ่/ที่พัก/สถานที่รายงานตวั และหอ้งสอบ



ที่     รหัสประจ าตวั                    ชื่อ                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จงัหวดั      ที่พัก อาคารรายงานตวั ห้องสอบ อาคารสอบ

(ประกาศเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ภายใน 1 ธ.ค.63 สว่นผู้ที่ลงทะเบียนระหวา่ง 2-4 ธ.ค.63 ให้ตรวจสอบรายชื่อที่สถาบัน)

ตรวจสอบรหสัประจ าตวั/รายชือ่/ที่พัก/สถานที่รายงานตวั และหอ้งสอบ

44 611276 อนุชล   สุขเข ม.4 3.58 ราชวนิิตมธัยม กรุงเทพ G9-ล่าง อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3

45 630509 อคัรพล   หวงัพิมล ม.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ J7-บน อาคารนอน CB 301 อาคาร CB ชั้น 3


