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ระเบียบการหลักสูตรเปดเทอม 2 ปการศึกษา 2563
(เรียน 12 ธ.ค.63 – 7 มี.ค.64)
1. เวลาเรียน/การเขาเรียน
- เริ่มเรียน 09.00 – 15.00 น.
- เขาหองเรียนตามที่สถาบันไดกําหนดหากพบวานร.ยายหองเรียนโดยไมรับอนุญาต จะตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาใน
การเขาคอรสถัดไป
- นร.ตองเขาเรียนตรงตามเวลาที่กําหนด และเซ็นชื่อเขาเรียนทุกครั้ง
- ถาขาดเรียนติดกันเกิน 2 ครั้งโดยไมทราบสาเหตุจะมีผลตอการเขาเรียนหลักสูตรเขาแคมป
2. การแตงกาย
- นร.ตองแตงกายชุดสุภาพนุงกางเกงเลยเขา ถาเปนนร.ชายใหสวมเสื้ออยูในกางเกง
3. กรณีนร.พักที่สถาบัน (หลักสูตรเตรียมทหาร ม.4-6 แบบคางคืน)
- มีการควบคุมในการทําแบบฝกหัดและอานหนังสือในคืนวันเสาร เวลา 1900 – 2200 น.
- ฝกพละศึกษาในเย็นวันเสาร
- มีอาหารเย็น 1 มื้อ
- สิ่งที่ตองนํามา คือ ผาหม+เสื้อผา+รองเทาผาใบ(คูเกา)
- เตรียมของพักคางในวันที่กําหนดและรายงานตัวที่ตึกนอนหนาโรงเรียน
4. ระเบียบการออกนอกบริเวณกอนเวลาเลิกเรียน
- ผูปกครองมารับเองแจงชื่อนร.ทีเ่ รือนประชาสัมพันธ และเซ็นชื่อรับนักเรียนออกนอกบริเวณ
- ผูปกครองที่รับนักเรียนอื่น ที่ไมใชบุตรหลานตนเองตองมีใบขออนุญาตจากผูปกครองของนักเรียนทีจ่ ะรับกลับและใหยื่นตอ
โรงเรียน
- หากนักเรียนจะตองเดินทางกลับบาน ผูปกครองตองเขียนใบอนุญาตใหกลับกอนเวลา โดยมีสําเนาบัตรประชาชนแนบมาดวย
หรือโทรแจงทางโรงเรียน
5. การรับ-สงนักเรียน
มีเจาหนาทีร่ อรับสงขามถนนทั้งเวลาเชา – เวลาเย็น (เลิกเรียน)
6. การสอบประเมินผล
สอบประเมินผลการเรียนทุก 1 เดือน สถาบันลงผลการสอบใน website ทีw
่ ww. drpongtutor.com

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ขอความรวมมือผูปกครองและนักเรียน ปฏิบัติดังนี้
1. กรณีผูปกครองไมพักคอย
- ผูปกครองรับสงนักเรียนบริเวณดานหนาโรงเรียนเทานั้น
2. กรณีผูปกครองที่ตองพักคอย
- พักคอยในบริเวณที่สถาบันจัดไวให
- จอดรถบริเวณ หนาอาคาร KM หรือที่จอดรถดานหลังโรงเรียน (ลาน3)
3. เมื่อเขามาในบริเวณโรงเรียนตองสวมหนากากอนามัย วัดอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล และบันทึกเวลาเขา-ออก
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มาตรการปองกันไวรัส Covid-19 ของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ
1. มาตรการของโรงเรียน
1.1) เจาหนาที่/ครู ทุกคนตองตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย และลงบันทึก หากใครมีไขเกิน 37.5 ใหหยุดงานและสังเกตอาการและตองใสหนากาก
อนามัยปฏิบัติงาน
1.2) ใชน้ํายาฆาเชื้อในการเช็ดที่นอน โตะ เกาอี้ ราวบันไดอาคารเรียน ราวบันไดอาคารนอน และที่จับประตูทุกวันและทุกครั้งที่ สกปรก
1.3) ทําการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนที่เขามาโรงเรียนทุกคน โดยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด
1.4) ตั้งเจลลางมือตามจุดตางๆ เชนประชาสัมพันธดานหนาโรงเรียน อาคารเรียน และปอมยามฯ
1.5) มีน้ํายาลางมือบริเวณอางลางมือที่หองน้ําทุกจุด
1.6) จัดตารางใหนักเรียนตองไดนอน 8 ชั่วโมงตอวัน (พักผอนใหเพียงพอ) และออกกําลังกายทุกวันเพื่อใหรางกายแข็งแรง(เว
แรง นระยะหาง)
1.7) แผนกอาหารจะปรุงสุกใหมทุกมื้อ จัดอาหารแยกเปนรายบุคคล และมีน้ํารอนเพื่อลวกชอนกอนรับประทาน
1.8) แตละวันเจาหนาที่ตองรายงานเกี่ยวกับการเจ็บปวยตอผูบริหารเพื่อคัดกรองในการสงตอการรักษากับแพทยตอไป(หากมี
ไป
)
1.9) ฝายปกครองจะประกาศเนนย้ําการปฏิบัติใหกับนักเรียนทุกวันเกี่ยวกับ การใสหนากากอนามัย และการลางมือใหสะอาดเสมอ
1.10) จัดระยะหางทุกกิจกรรมของนักเรียนตาม social distancing เชน ระหวางโตะเรียน การเขาแถวฯ
1.11) ผูปกครองที่จําเปนตองพบนร.โรงเรี
โรงเรียนจะขอตรวจสอบประวัติในเบื้องตนกอนอนุญาตใหนรร.ออกมาพบ (กรณี
กรณีนร.พั
ร กคาง)
1.12) จัดโซนพื้นที่สําหรับผูปกครองพักคอยนักเรียน
1.13) หากพบนักเรียนปวยเปนไข มีน้ํามูก ไอ ใหผูปกครองพาก
กครองพากลับบาน (ไมอนุญาตใหเขาเรียน)
2. มาตรการของนักเรียนที่ตองปฏิบัติ
2.1) นักเรียนตองขอใบรับรองแพทยเพื่อยืนยันกอนเขาเรียน 3-4 วัน วาไมมีอาการไข ไอ เจ็บคอฯ (กรณี
กรณีตองคางคืน)
2.2) กรอกแบบคัดกรองตนเอง (ตามแบบฟอรม) และนําสงในวันรายงานตัว (กรณีคางคืน)
2.3) เมื่อเขามาในบริเวณโรงเรียนตองสวมหนากากอนามัย วัดอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจล
ยเจลแอลกอฮอล และบันทึกเวลาเขา-ออก
2.3) เมื่อเขาชั้นเรียนนักเรียนตองสวมหนากากอนามัยในระหวางเรียนทุกคน
2.4) นักเรียนที่มีอาการไข ไอฯ จากไขหวัดธรรมดา ควรไปรับการรักษาจากแพทยใหเรียบรอยกอนเขามาเรียน
2.5) ลางมือดวยสบูที่จัดเตรียมไวใหเมื่อเขาหองน้ํา หรือออกกําลังกาย ทุกครั้ง
2.6) ควรนําเจลลางมือ/แอลกอฮอล
แอลกอฮอล พกติดตัวเพื่อใชถูมือใหสะอาดเสมอ
2.8) ใหนักเรียนนําแกวหรือขวดน้ําดื่มมาใชเปนสวนตัว
2.9) หากนักเรียนที่เขามาเรียนแลวและพบวาปวยดวยอาการเปนหวัด ไอจาม จะแจงผูปกครองเพื่อนํานักเรียนกลับไปรักษาตอไป
2.10) หากนักเรียนที่เขามาเรียน(คางคืน) มีอาการปวยที่นอกเหนือจากการเปนหวัด จะนําสงแพทย/โรงพยาบาลที่ใกลโรงเรียนและแจงผูปกครอง
ตอไป
2.11) นักเรียนตองนั่งเรียนและนั่งรับประทานอาหารตามตําแหนงที่ทางโรงเรียนจัดใหนั่ง โดยเวนระยะหาง 1-2 เมตร
3. มาตรการของผูปกครองที่ตองปฏิบัติ
กรณีเขาแคมป
3.1)ผูผูปกครองตรวจสอบแบบบันทึกใบคัดกรอง (ตามแบบฟอรม) ที่นร.บันทึกเพื่อความถูกตอง และนําสงเมื่อเขารายงานตัวกับทางโรงเรียน
3.2) หากไมมีเหตุจําเปนทางโรงเรียนขอความรวมมืองดเยี่ยมนักเรียน และมารับนักเรียนกลับในวันปดการเรียนเทานั้น
3.3) ถาจําเปนตองพบนักเรียนผูปกครองตองตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นที่เยี่ยมนร
มนร.และควรสวมหน
และควรสวมหนากากอนามัย ลางมือให สะอาด
3.4)งดเยี
งดเยี่ยมนักเรียนเด็ดขาด ในกรณีที่ผูปกครองมีอาการปวย หรือทานใดที่เดินทางกลับจากตางประเทศ
กรณีไป-กลับ
3.5) ผูปกครองสวมหนากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และลางมือ/เจลแอลกอฮอล บันทึกเวลาการเขา-ออก
3.6)นันั่งพักคอยนักเรียนในจุดที่ทางโรงเรียนกําหนด
……………………………………………………………………………
ขอความรวมมือผูปกครองทุกทานไดปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยของบุตรหลานทาน
และขอขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ใหความรวมมือ
นโยบายดานการปองกันโรค Covid-19 ของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ
หลักสูตรเตรียมทหารวันเสาร์ (รหัส 210)

[ สอบแบ่งห้อง วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค.63 สอบเวลา 0900-1200 ]

[เฉพาะนร.ที่ลงทะเบียนเรียนวันเสาร์วันเดียว]
ขอความร่วมมือนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย และวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง
คาชีแ้ จง

1. เริม่ เรียนวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 63 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัณญาณ)
2. กรณีเป็นนร.ใหม่ กรุณาส่งเอกสารเพิม่ เติมทีอ่ าคารประชาสัมพันธ์ ดังนี้ (1) สาเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิว้ 2 รูป
3. นร.ทีช่ าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีรายชือ่ ประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง และประวัติไม่ครบสมบูรณ์ สามารถติดต่อ 081-7780870 เวลา 0830 - 1600 น.
หมายเหตุ : นร.ทีช่ าระเงินหลังวันที่ 9 ธ.ค.63 สามารถตรวจสอบรายชือ่ ในวันทีม่ าสอบทีส่ ถาบัน

ที่

รหัส

ชือ่

ชัน้ เกรด

โรงเรียน

จังหวัด

ห้องสอบ

อาคารสอบ

1

630553 กัญจน์ตนิ นั ท์ สุขกลัด

ม.4 2.94 พรหมานุสรณ์

เพชรบุรี

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

2

611028 กิตติ จีรนันทพร

ม.4 2.45 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร

สมุทราสาคร

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

3

601725 กิตติชาติ จุฑามาตย์

ม.4 3.81 เทพศิรินทร์

กรุงเทพ

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

4

590972 ไกรวิชญ์ แซ่ลมิ้

ม.5 3.36 สาธิตเกษตรกาแพงแสน

นครปฐม

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

5

610764 จตุรวิชญ์ กาญจนจักร์

ม.4 3.79 ราชวินติ บางแก้ว

สมุทรปราการ

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

6

611245 ชัชณัชชา ชูบวั แก้ว

ม.4 3.90 สระบุรีวิทยาคม

สระบุรี

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

7

600852 ธนภูมิ มูลวงษ์

ม.4 3.15 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพ

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

8

630840 ปุรเวชษฐ์ ศรีสุขพร้อม

ม.4 2.29 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

สมุทรปราการ

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

9

600306 พงษ์กติ ติ ภูฆงั

ม.5 2.75 สมุทรสาครบูรณะ

สมุทรสาคร

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

10

600748 พศวัฒน์ แซ่ลมิ้

ม.4 3.37 สาธิตเกษตรกาแพงแสน

นครปฐม

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

11

601599 พัชรพล สุกปลัง่

ม.5 3.57 เทพศิรินทร์

กรุงเทพ

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

12

630989 วรรณนพรรน ชูเลิศ

ม.4 2.44 รัตนราษฎร์บารุง

ราชบุรี

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

13

630734 วัชรพล สอนเวียง

ม.4 2.53 ราชวินติ มัธยม

กรุงเทพ

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

14

630837 ศุภวิชญ์ จักรบุตร

ม.4 3.80 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกลู "

สระบุรี

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

15

601722 สันต์ ถนอมนาค

ม.4 2.90 สาธิต มรภ.จอมบึง

ราชบุรี

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

16

610807 สิทธินนท์ หงษ์ทอง

ม.5 2.70 ดรุณาราชบุรี

ราชบุรี

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

17

620499 สิรวิชญ์ ลัคนาโฆษิต

ม.6 2.40 หอวัง

กรุงเทพ

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

18

601080 อภิวรรธน์ พจนารถ

ม.4 3.73 สาธิต มรภ.จอมบึง

ราชบุรี

KM 101

อาคาร KM ชัน้ 1

