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ระเบียบการหลักสูตรเปดเทอม 2 ปการศึกษา 2563 
(เรียน 12 ธ.ค.63 – 7 ม.ีค.64) 

 
1. เวลาเรียน/การเขาเรียน 
 - เริ่มเรยีน 09.00 – 15.00 น. 
 - เขาหองเรียนตามท่ีสถาบันไดกําหนดหากพบวานร.ยายหองเรียนโดยไมรับอนุญาต จะตดัคะแนนความประพฤติและพิจารณาใน
การเขาคอรสถัดไป 
 - นร.ตองเขาเรียนตรงตามเวลาที่กําหนด และเซ็นช่ือเขาเรียนทุกคร้ัง 
 - ถาขาดเรียนตดิกันเกิน 2 คร้ังโดยไมทราบสาเหตุจะมผีลตอการเขาเรียนหลักสตูรเขาแคมป 
2. การแตงกาย  
 - นร.ตองแตงกายชุดสุภาพนุงกางเกงเลยเขา ถาเปนนร.ชายใหสวมเสื้ออยูในกางเกง 
3. กรณีนร.พักท่ีสถาบัน (หลักสูตรเตรียมทหาร ม.4-6 แบบคางคืน) 

 - มีการควบคุมในการทําแบบฝกหัดและอานหนังสือในคืนวันเสาร เวลา 1900 – 2200 น. 
 - ฝกพละศึกษาในเย็นวันเสาร 
 - มีอาหารเย็น 1 มื้อ 
 - สิ่งที่ตองนํามา คือ ผาหม+เสื้อผา+รองเทาผาใบ(คูเกา) 
 - เตรียมของพักคางในวันที่กําหนดและรายงานตัวที่ตึกนอนหนาโรงเรียน 

4. ระเบียบการออกนอกบริเวณกอนเวลาเลิกเรียน 
 -  ผูปกครองมารับเองแจงช่ือนร.ท่ีเรือนประชาสัมพันธ และเซ็นช่ือรับนักเรียนออกนอกบริเวณ  
 -  ผูปกครองที่รับนักเรียนอ่ืน ที่ไมใชบุตรหลานตนเองตองมีใบขออนุญาตจากผูปกครองของนักเรียนทีจ่ะรับกลับและใหยื่นตอ
โรงเรียน 
 -  หากนักเรียนจะตองเดินทางกลบับาน ผูปกครองตองเขียนใบอนญุาตใหกลับกอนเวลา โดยมสีําเนาบัตรประชาชนแนบมาดวย 
หรือโทรแจงทางโรงเรียน 
5. การรับ-สงนักเรียน 
 มีเจาหนาทีร่อรับสงขามถนนท้ังเวลาเชา – เวลาเย็น (เลิกเรียน) 
6. การสอบประเมินผล 
 สอบประเมินผลการเรียนทุก 1 เดือน สถาบันลงผลการสอบใน website ทีw่ww. drpongtutor.com 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 

 

 

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ขอความรวมมือผูปกครองและนักเรียน ปฏิบัติดังนี้ 
1. กรณีผูปกครองไมพักคอย  

  - ผูปกครองรับสงนักเรียนบริเวณดานหนาโรงเรียนเทานั้น  
2. กรณีผูปกครองท่ีตองพักคอย  
 - พักคอยในบริเวณท่ีสถาบันจัดไวให 

  - จอดรถบริเวณ หนาอาคาร KM หรือที่จอดรถดานหลังโรงเรียน (ลาน3) 
3. เมื่อเขามาในบรเิวณโรงเรียนตองสวมหนากากอนามัย วัดอุณหภมิูรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล และบันทึกเวลาเขา-ออก 



 

มาตรการปองกันไวรัส
1. มาตรการของโรงเรียน 
1.1)  เจาหนาที่/ครู ทุกคนตองตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย และลงบันทึก 
อนามัยปฏิบัติงาน 
1.2)  ใชน้ํายาฆาเชื้อในการเช็ดที่นอน โตะ เกาอี้ ราวบันไดอาคารเรียน ราวบันไดอาคารนอน และที่จับประตูทุกวันและทุกครั้งที่
1.3)  ทําการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนที่เขามาโรงเรียนทุกคน โดยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด
1.4)  ตั้งเจลลางมือตามจุดตางๆ เชนประชาสัมพันธดานหนาโรงเรียน อาคารเรียน และปอมยามฯ
1.5)  มีนํ้ายาลางมือบริเวณอางลางมือที่หองนํ้าทุกจุด
1.6)  จัดตารางใหนักเรียนตองไดนอน 8 ชั่วโมงตอวัน 
1.7)  แผนกอาหารจะปรุงสุกใหมทุกมื้อ จัดอาหารแยกเปนรายบุคคล และมีน้ํารอนเพื่อลวกชอนกอนรับประทาน
1.8)  แตละวันเจาหนาที่ตองรายงานเกี่ยวกับการเจ็บปวยตอ
1.9)  ฝายปกครองจะประกาศเนนย้ําการปฏิบัติใหกับนักเรียนทุกวันเกี่ยวกับ การใสหนากากอนามัย และการลางมือใหสะอาดเสมอ
1.10) จัดระยะหางทุกกิจกรรมของนักเรียนตาม social distancing
1.11)  ผูปกครองที่จําเปนตองพบนร.โรงเรียนจะขอตรวจสอบประวัติในเบื้องตนกอนอนุญาตใหนร
1.12)  จัดโซนพ้ืนท่ีสําหรับผูปกครองพักคอยนักเรียน
1.13)  หากพบนักเรียนปวยเปนไข มีนํ้ามูก ไอ ใหผูปกครองพาก
 
2. มาตรการของนักเรียนที่ตองปฏิบัต ิ
2.1)  นักเรียนตองขอใบรับรองแพทยเพ่ือยืนยันกอนเขาเรียน 
2.2)  กรอกแบบคัดกรองตนเอง (ตามแบบฟอรม) 
2.3)  เม่ือเขามาในบริเวณโรงเรียนตองสวมหนากากอนามัย วัดอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจล
2.3)  เม่ือเขาชั้นเรียนนักเรียนตองสวมหนากากอนามัยในระหวางเรียนทุกคน 
2.4)  นักเรียนท่ีมีอาการไข ไอฯ จากไขหวัดธรรมดา ควรไปรับการรั
2.5)  ลางมือดวยสบูที่จัดเตรียมไวใหเม่ือเขาหองนํ้า หรือออกกําลังกาย ทุกครั้ง
2.6)  ควรนําเจลลางมือ/แอลกอฮอล พกติดตัวเพ่ือใชถูมือใหสะอาดเสมอ
2.8)  ใหนักเรียนนําแกวหรือขวดนํ้าดื่มมาใชเปนสวนตัว
2.9)  หากนักเรียนท่ีเขามาเรียนแลวและพบวาปวยดวยอาการเปนหวัด ไอจาม จะแจงผูปกครองเพ่ือนํานักเรียนกลับไปรักษาตอไป
2.10) หากนักเรียนท่ีเขามาเรียน(คางคืน) มีอาการปวยท่ีนอกเหนือจากการเปนหวดั จะนําสงแพทย
ตอไป 
2.11) นักเรียนตองนั่งเรียนและนั่งรับประทานอาหารตามตําแหนงท่ีทางโรงเรียนจัดใหนั่ง โดยเวนระยะหาง 
 
3. มาตรการของผูปกครองที่ตองปฏิบัต ิ
กรณีเขาแคมป 
 3.1)ผูปกครองตรวจสอบแบบบันทึกใบคัดกรอง 
 3.2) หากไมมีเหตุจําเปนทางโรงเรียนขอความรวมมืองดเยี่ยมนักเรียน และมารับนักเรียนกลับในวันปดการเรียนเทาน้ัน
 3.3) ถาจําเปนตองพบนักเรียนผูปกครองตองตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นท่ีเยี่ยมนร
 3.4)งดเยี่ยมนักเรียนเด็ดขาด ในกรณีที่ผูปกครองมีอาการปวย หรือทานใดที่เดินทางกลับจากตางประเทศ
กรณีไป-กลับ 
 3.5) ผูปกครองสวมหนากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และลางมือ
 3.6)นั่งพักคอยนักเรียนในจุดที่ทางโรงเรียนกําหนด
                                             ……………………………………………………………………………

ขอความรวมมือผูปกครองทุกทานไดปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยของบุตรหลานทาน
และขอขอบคุณผูปกครองทุกทานท่ีใหความรวมมือ

นโยบายดานการปองกันโรค

มาตรการปองกันไวรัส Covid-19 ของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ

ครู ทุกคนตองตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย และลงบันทึก หากใครมีไขเกิน 37.5 ใหหยุดงานและสังเกตอาการและตองใสหนากาก

ใชน้ํายาฆาเชื้อในการเช็ดที่นอน โตะ เกาอี้ ราวบันไดอาคารเรียน ราวบันไดอาคารนอน และที่จับประตูทุกวันและทุกครั้งที่
ทําการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนที่เขามาโรงเรียนทุกคน โดยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  
ตั้งเจลลางมือตามจุดตางๆ เชนประชาสัมพันธดานหนาโรงเรียน อาคารเรียน และปอมยามฯ 
มีนํ้ายาลางมือบริเวณอางลางมือที่หองนํ้าทุกจุด 

ชั่วโมงตอวัน (พักผอนใหเพียงพอ) และออกกําลังกายทุกวันเพ่ือใหรางกายแข็งแรง
แผนกอาหารจะปรุงสุกใหมทุกมื้อ จัดอาหารแยกเปนรายบุคคล และมีน้ํารอนเพื่อลวกชอนกอนรับประทาน 
แตละวันเจาหนาที่ตองรายงานเกี่ยวกับการเจ็บปวยตอผูบริหารเพ่ือคัดกรองในการสงตอการรักษากับแพทยตอไป
ฝายปกครองจะประกาศเนนย้ําการปฏิบัติใหกับนักเรียนทุกวันเกี่ยวกับ การใสหนากากอนามัย และการลางมือใหสะอาดเสมอ

social distancing เชน ระหวางโตะเรียน การเขาแถวฯ 
โรงเรียนจะขอตรวจสอบประวัติในเบื้องตนกอนอนุญาตใหนร.ออกมาพบ (กรณีนร

จัดโซนพ้ืนท่ีสําหรับผูปกครองพักคอยนักเรียน 
หากพบนักเรียนปวยเปนไข มีนํ้ามูก ไอ ใหผูปกครองพากลับบาน (ไมอนุญาตใหเขาเรียน) 

นักเรียนตองขอใบรับรองแพทยเพ่ือยืนยันกอนเขาเรียน 3-4 วัน วาไมมีอาการไข ไอ เจ็บคอฯ (กรณีตองคางคืน
) และนําสงในวันรายงานตัว (กรณีคางคืน) 

เม่ือเขามาในบริเวณโรงเรียนตองสวมหนากากอนามัย วัดอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล และบันทึกเวลาเขา
เม่ือเขาชั้นเรียนนักเรียนตองสวมหนากากอนามัยในระหวางเรียนทุกคน  
นักเรียนท่ีมีอาการไข ไอฯ จากไขหวัดธรรมดา ควรไปรับการรกัษาจากแพทยใหเรียบรอยกอนเขามาเรียน 
ลางมือดวยสบูที่จัดเตรียมไวใหเม่ือเขาหองนํ้า หรือออกกําลังกาย ทุกครั้ง 

แอลกอฮอล พกติดตัวเพ่ือใชถูมือใหสะอาดเสมอ 
ใหนักเรียนนําแกวหรือขวดนํ้าดื่มมาใชเปนสวนตัว 

นท่ีเขามาเรียนแลวและพบวาปวยดวยอาการเปนหวัด ไอจาม จะแจงผูปกครองเพ่ือนํานักเรียนกลับไปรักษาตอไป
มีอาการปวยท่ีนอกเหนือจากการเปนหวดั จะนําสงแพทย/โรงพยาบาลท่ีใกลโรงเรียนและแจงผูปกครอง

นักเรียนตองนั่งเรียนและนั่งรับประทานอาหารตามตําแหนงท่ีทางโรงเรียนจัดใหนั่ง โดยเวนระยะหาง 1-2 เมตร

ผูปกครองตรวจสอบแบบบันทึกใบคัดกรอง (ตามแบบฟอรม) ที่นร.บันทึกเพ่ือความถูกตอง และนําสงเม่ือเขารายงานตัวกับ
หากไมมีเหตุจําเปนทางโรงเรียนขอความรวมมืองดเยี่ยมนักเรียน และมารับนักเรียนกลับในวันปดการเรียนเทาน้ัน
ถาจําเปนตองพบนักเรียนผูปกครองตองตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นท่ีเยี่ยมนร.และควรสวมหนากากอนามัย ล
งดเยี่ยมนักเรียนเด็ดขาด ในกรณีที่ผูปกครองมีอาการปวย หรือทานใดที่เดินทางกลับจากตางประเทศ 

ผูปกครองสวมหนากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และลางมือ/เจลแอลกอฮอล บันทึกเวลาการเขา-ออก 
นั่งพักคอยนักเรียนในจุดที่ทางโรงเรียนกําหนด 

…………………………………………………………………………… 
ขอความรวมมือผูปกครองทุกทานไดปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยของบุตรหลานทาน

และขอขอบคุณผูปกครองทุกทานท่ีใหความรวมมือ 
นโยบายดานการปองกันโรค Covid-19 ของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

ตรวจสอบรายชื่อนร. หนา 4 

ของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

ใหหยุดงานและสังเกตอาการและตองใสหนากาก

ใชน้ํายาฆาเชื้อในการเช็ดที่นอน โตะ เกาอี้ ราวบันไดอาคารเรียน ราวบันไดอาคารนอน และที่จับประตูทุกวันและทุกครั้งที่ สกปรก 

และออกกําลังกายทุกวันเพ่ือใหรางกายแข็งแรง(เวนระยะหาง) 

ผูบริหารเพ่ือคัดกรองในการสงตอการรักษากับแพทยตอไป(หากม)ี 
ฝายปกครองจะประกาศเนนย้ําการปฏิบัติใหกับนักเรียนทุกวันเกี่ยวกับ การใสหนากากอนามัย และการลางมือใหสะอาดเสมอ 

กรณีนร.พักคาง) 

กรณีตองคางคืน) 

และบันทึกเวลาเขา-ออก 

นท่ีเขามาเรียนแลวและพบวาปวยดวยอาการเปนหวัด ไอจาม จะแจงผูปกครองเพ่ือนํานักเรียนกลับไปรักษาตอไป 
โรงพยาบาลท่ีใกลโรงเรียนและแจงผูปกครอง

เมตร 

และนําสงเม่ือเขารายงานตัวกับทางโรงเรียน 
หากไมมีเหตุจําเปนทางโรงเรียนขอความรวมมืองดเยี่ยมนักเรียน และมารับนักเรียนกลับในวันปดการเรียนเทาน้ัน 

และควรสวมหนากากอนามัย ลางมือให สะอาด 

ขอความรวมมือผูปกครองทุกทานไดปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยของบุตรหลานทาน 



ที่     รหสั                      ชือ่                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      หอ้งสอบ อาคารสอบ

1 630506 กชขจร   รักษพ์งษไ์ทย ม.1 4.00 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

2 630651 กชพล   แย้มผกา ม.1 2.50 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

3 630552 กฤตาภรณ์   หารเทา ม.1 3.33 สตรีวัดระฆัง กรุงเทพ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

4 630949 กัมปนาท   หวังศักราทติย์ ม.1 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

5 630433 กิติทศั   บริบรูณ์ ม.1 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

6 630621 เกศกนก   กลีบเมฆ ม.1 3.83 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

7 631125 เขมจิรา   วิภาคะหรรษา ม.1 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

8 631062 คทาธร   ฉิมพาลี ม.1 3.90 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

9 631149 คีรียะ   สายสว่าง ม.1 เทศบาลสงเคราะห์ ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

10 631014 จักรภทัรพงศ์   กล่ินพบิลูย์ ม.1 2.98 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปทมุธานี KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

11 631158 จิรวัฒน์   บญุพทิกัษ์ ม.1 นาคประสิทธิ์ นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

12 631119 จิรายุ   โลกเล่ือง ม.1 3.00 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

13 630432 ชลัช   จารุเกษตรวิทย์ ม.1 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

14 630438 ชัยธนา   นาเล้ียง ม.1 3.70 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

15 631163 เฌนิศา เทพพงษป์ระดิษฐ ม.1 3.52 สาธิตเกษตร ก าแพงแสน นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

16 630434 ฑีฆายุ   ศุภสินอธิกา ม.1 3.15 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

17 630446 ณภทัร   ชุมเกษยีร ม.1 2.58 ยุวทตูศึกษา กรุงเทพ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

18 631109 ณัฐพชัร์   ทศันภญิโญ ม.1 KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

19 630455 ณัฐภทัร   สายเนตร ม.1 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

20 630861 ตรีทเศศ   แย้มถนอม ม.1 3.00 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

21 631097 ทกัษดนัย   ตระการจันทร์ ม.1 3.87 วัดราชบพธิ กรุงเทพ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

22 630600 ธนพล   ทองบา้นเกาะ ม.1 4.00 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

23 630696 ธราเทพ   แม้นทมิ ม.1 2.40 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

24 631009 ธีรเนตร   ทมิวัฒน์ ม.1 3.54 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

25 630678 นราวิชญ์   จันทะมัด ม.1 3.60 ภทัรญาณ นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

หลักสูตรเสริมความรู้ / เตรียมทหารวันเสาร์ ม.1
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ

ขอความร่วมมือนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย และวัดอุณหภูมิ ณ จดุคัดกรอง
ค าชีแ้จง
   1. เร่ิมเรียนวนัเสาร์ที ่19 ธ.ค. 63 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถงึโรงเรียน 0830 น. และเขา้หอ้งเรียนเมือ่ได้ยนิเสียงสัณญาณ)
   2. กรณีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิม่เติมทีอ่าคารประชาสัมพนัธ ์ดังนี ้ (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถา่ย ขนาด 1-2 นิว้ 2 รูป            
   3. นร.ทีช่ าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อ ประวติัของนร.ไม่ถกูต้อง และประวติัไม่ครบสมบูรณ์ สามารถติดต่อ 081-7780870 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหต ุ: นร.ทีช่ าระเงินหลงัวนัที ่9 ธ.ค.63 สามารถตรวจสอบรายชือ่ในวนัทีม่าสอบทีส่ถาบนั

[ สอบแบง่ห้อง เสาร์ที่ 12 ธ.ค.63 สอบเวลา 0900-1200 ]



ที่     รหสั                      ชือ่                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      หอ้งสอบ อาคารสอบ
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   1. เร่ิมเรียนวนัเสาร์ที ่19 ธ.ค. 63 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถงึโรงเรียน 0830 น. และเขา้หอ้งเรียนเมือ่ได้ยนิเสียงสัณญาณ)
   2. กรณีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิม่เติมทีอ่าคารประชาสัมพนัธ ์ดังนี ้ (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถา่ย ขนาด 1-2 นิว้ 2 รูป            
   3. นร.ทีช่ าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อ ประวติัของนร.ไม่ถกูต้อง และประวติัไม่ครบสมบูรณ์ สามารถติดต่อ 081-7780870 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหต ุ: นร.ทีช่ าระเงินหลงัวนัที ่9 ธ.ค.63 สามารถตรวจสอบรายชือ่ในวนัทีม่าสอบทีส่ถาบนั

26 631110 นรุตม์ชัย   จานทอง ม.1 3.00 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

27 631181 บรุพล คุ้มพะเนียด ม.1 3.88 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

28 630549 ปฐพ ี  สุวรรณประเสริฐ ม.1 3.1 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

29 630419 ปฐมชัย   เทีย่งทดั ม.1 4.00 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

30 630610 ปฐมพร   ธนาภวิัฒน์ ม.1 3.91 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

31 630586 ปภพ   หอยสังข์ทอง ม.1 3.20 แสงทอง นครปฐม KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

32 630427 ปวีณ์กร   ศรีสุพรรณ์ ม.1 2.91 วัดสุธาราม กรุงเทพ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

33 630440 เปีย่มรัก   เปล่ียนประเสริฐ ม.1 3.50 อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

34 630501 พงศธร   เจริญพนิิช ม.1 3.19 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

35 630443 พงษกร   เรืองนาม ม.1 2.99 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ KM 101 อาคาร KM ชั้น 1

36 631058 พงษพ์ฒัน์   พุม่เหมือน ม.1 3.16 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

37 630420 พรชัย   บญุวงษ์ ม.1 2.50 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

38 631159 พลภทัร   ภาทนัณ์ ม.1 3.51 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

39 631098 พณัณ์ชิตา   นิลวร ม.1 3.22 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

40 630488 พนัธ์เทพ   พมิพสี์ ม.1 3.66 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

41 631078 พพิฒัน์   กล่ินชนะ ม.1 2.10 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

42 630666 พฒิุนาท   สมมาตร ม.1 3.14 ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

43 630444 ภคนิษฐญา   สุภาพร ม.1 4.00 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

44 631052 ภทัรภณ   เกศดี ม.1 3.93 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

45 630510 ภาคย์พชิญุตม์   พนูขวัญ ม.1 3.90 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

46 631126 ภเูบศ   สระทองกู ม.1 3.98 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

47 630916 ภวูิศ   แก้วสะอาด ม.1 3.00 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

48 631088 เมธัส   มีมะโน ม.1 2.50 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

49 630907 รภทั   เก้าสด ม.1 3.47 หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

50 630683 รวิภคั   อังกินันทน์ ม.1 3.56 นารีวิทยา ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

51 630468 รักษณิา   ทวีนุช ม.1 3.98 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

52 630859 รัญชน์   จันทร์ศร ม.1 3.95 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

53 631147 วิศรุตา   เลิศพานิช ม.1 3.90 บา้นโปง่พทิยาคม ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2
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54 631048 ศรีปรมินทร์   คล้ายพลอย ม.1 3 ดรุณาราชบรีุ วิเทศ ศึกษา ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

55 630632 ศักรินทร์  ใจซ่ือ ม.1 3.76 นารีวิทยา ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

56 631167 ศุภกฤษ  จตุวรพฒัน์ ม.1 3.6 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

57 630499 เศรษฐพงศ์   อ่อนเอี่ยม ม.1 3.79 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

58 630657 สิริภทัร   เจริญวงษ์ ม.1 3.20 เทพวิทยา ราชบรีุ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

59 630478 สุวิจักขณ์   ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ ม.1 4.00 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

60 630467 อภวิิชญ์   ล้ิมศรีสถาพรกุล ม.1 3.74 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม KM 204 อาคาร KM ชั้น 2

61 630464 อิทธิการ   สุวรรณชาติ ม.1 3.54 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ กรุงเทพ KM 204 อาคาร KM ชั้น 2


