
ตรวจสอบรายช่ือนร. หน้า 4 
 

แจ้ง..เลื่อนเรียนหลักสูตรระดับชั้น ม.1-3 
เทอม 1 ปี 2564 

(เริ่มเรียน 24 ก.ค. – 24 ต.ค.64) 

**เนื่องจากทางการได้เลื่อนการเปิดเทอม เป็น 24-25 ก.ค.64** 
 
 
 
 
 
 

 ม.1-3 ตรวจสอบรายข่ือ รหัสประจ าตัวนักเรียน ห้องสอบ และห้องเรียน ในหน้าที่ 4 

 นักเรียนหลักสูตรเตรียมทหาร ม.4-6 ตรวจสอบรายชื่อที่สถาบันในวันที่มาเรียน 

  
 
 

นร.ทุกหลักสูตร ที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน  
สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้จนถึงวันเปิดเรียน (24-25 ก.ค.64) 

*ติดต่อที่อาคารประชาสัมพันธ์* 
โทร.032-389-296/ 081-778-0870/ 032-389-659 

ID Line : @twschool1992 
 

 

 

หลักสูตร ม.1-3 วันเสาร์ 
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 24 ก.ค.64 
    เวลา 09.00 – 11.00 น.   สอบแบ่งห้อง 
    เวลา 12.00 – 15.00 น.   เริ่มเรียน 

หลักสูตร ม.3 วันอาทิตย ์
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่  25 ก.ค.64 
    เวลา 09.00 – 11.00 น.   สอบแบ่งห้อง 
    เวลา 12.00 – 15.00 น.   เริ่มเรียน 
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ระเบียบการหลักสูตรเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 
(เรียน 24 ก.ค. – 25 ต.ค.64) 

 

1. เวลาเรียน/การเข้าเรียน 
 - เริ่มเรยีน 09.00 – 15.00 น. 
 - เข้าห้องเรียนตามที่สถาบันได้ก าหนดหากพบว่านร.ย้ายห้องเรยีนโดยไมร่ับอนุญาต จะตดัคะแนนความประพฤติและพิจารณาใน
การเข้าคอรส์ถัดไป 
 - นร.ต้องเข้าเรียนตรงตามเวลาที่ก าหนด และเซ็นชื่อเข้าเรยีนทุกครั้ง 
 - ถ้าขาดเรียนตดิกันเกิน 2 ครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุจะมผีลต่อการเขา้เรียนหลักสตูรเขา้แคมป ์
2. การแต่งกาย  
 - นร.ต้องแต่งกายชุดสุภาพนุ่งกางเกงเลยเข่า ถ้าเป็นนร.ชายใหส้วมเสื้ออยู่ในกางเกง 
3. กรณีนร.พักที่สถาบัน (หลักสตูรเตรียมทหาร ม.4-6 แบบค้างคืน) 

 - มีการควบคุมในการท าแบบฝึกหดัและอ่านหนังสือในคืนวันเสาร์ เวลา 1900 – 2200 น. 
 - ฝึกพละศึกษาในเย็นวันเสาร ์
 - มีอาหารเย็น 1 มื้อ 
 - สิ่งที่ต้องน ามา คือ ผ้าห่ม+เสื้อผา้+รองเท้าผ้าใบ(คู่เก่า) 
 - เตรียมของพักค้างในวันท่ีก าหนดและรายงานตัวที่ตึกนอนหนา้โรงเรียน 

4. ระเบียบการออกนอกบริเวณก่อนเวลาเลิกเรียน 
 -  ผู้ปกครองมารับเองแจ้งช่ือนร.ทีเ่รือนประชาสัมพันธ์ และเซ็นช่ือรบันักเรียนออกนอกบริเวณ  
 -  ผู้ปกครองที่รับนักเรียนอื่น ท่ีไมใ่ช่บุตรหลานตนเองต้องมีใบขออนุญาตจากผู้ปกครองของนักเรียนท่ีจะรับกลับและให้ยื่นต่อ
 โรงเรียน 
 -  หากนักเรียนจะต้องเดินทางกลบับ้าน ผู้ปกครองต้องเขียนใบอนุญาตให้กลับก่อนเวลา โดยมสี าเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย 
 หรือโทรแจ้งทางโรงเรียน 
5. การรับ-ส่งนักเรียน 
 มีเจ้าหน้าทีร่อรับส่งข้ามถนนท้ังเวลาเช้า – เวลาเย็น (เลิกเรียน) 
6. การสอบประเมินผล 
 สอบประเมินผลการเรยีนทุก 1 เดือน สถาบันลงผลการสอบใน website ทีw่ww. drpongtutor.com 
 
 
 
 
 
         

 

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน ปฏิบัติดังนี้ 
1. กรณีผู้ปกครองไม่พักคอย  

  - ผู้ปกครองรับส่งนักเรียนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น  

2. กรณีผู้ปกครองที่ต้องพักคอย  
 - พักคอยในบริเวณที่สถาบันจดัไวใ้ห้ 

  - จอดรถบริเวณ หน้าอาคาร KM หรือท่ีจอดรถดา้นหลังโรงเรียน (ลาน3) 
3. เมื่อเข้ามาในบรเิวณโรงเรยีนตอ้งสวมหน้ากากอนามัย วัดอณุหภมูิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และบันทึกเวลาเข้า-ออก 
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มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 ของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
1. มาตรการของโรงเรียน 
1.1)  เจ้าหน้าท่ี/ครู ทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงบันทึก หากใครมีไข้เกิน 37.5 ให้หยุดงานและสังเกตอาการและต้องใส่หน้ากาก
อนามัยปฏิบัติงาน 
1.2)  ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อในการเช็ดท่ีนอน โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันไดอาคารเรียน ราวบันไดอาคารนอน และที่จับประตูทุกวันและทุกครั้งท่ี สกปรก 
1.3)  ท าการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนท่ีเข้ามาโรงเรียนทุกคน โดยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  
1.4)  ตั้งเจลล้างมือตามจุดต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงเรียน อาคารเรียน และป้อมยามฯ 
1.5)  มีน้ ายาล้างมือบริเวณอ้างล้างมือที่ห้องน้ าทุกจุด 
1.6)  จัดตารางให้นักเรียนต้องได้นอน 8 ชั่วโมงต่อวัน (พักผ่อนให้เพียงพอ) และออกก าลังกายทุกวันเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง(เว้นระยะห่าง) 
1.7)  แผนกอาหารจะปรุงสุกใหม่ทุกมื้อ จัดอาหารแยกเป็นรายบุคคล และมีน้ าร้อนเพื่อลวกช้อนก่อนรับประทาน 
1.8)  แต่ละวันเจ้าหน้าท่ีต้องรายงานเกี่ยวกับการเจ็บป่วยต่อผู้บริหารเพื่อคัดกรองในการส่งต่อการรักษากับแพทย์ต่อไป(หากมี) 
1.9)  ฝ่ายปกครองจะประกาศเน้นย้ าการปฏิบัติให้กับนักเรียนทุกวันเกี่ยวกับ การใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือให้สะอาดเสมอ 
1.10) จัดระยะห่างทุกกิจกรรมของนักเรียนตาม social distancing เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน การเข้าแถวฯ 
1.11)  ผู้ปกครองที่จ าเป็นต้องพบนร.โรงเรียนจะขอตรวจสอบประวัติในเบื้องต้นก่อนอนุญาตให้นร.ออกมาพบ (กรณีนร.พักค้าง) 
1.12)  จัดโซนพื้นท่ีส าหรับผู้ปกครองพักคอยนักเรียน 
1.13)  หากพบนักเรียนป่วยเป็นไข้ มีน้ ามูก ไอ ให้ผู้ปกครองพากลับบ้าน (ไม่อนุญาตให้เข้าเรียน) 
 
2. มาตรการของนักเรียนที่ต้องปฏิบัติ 
2.1)  นักเรียนต้องขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันก่อนเข้าเรียน 3-4 วัน ว่าไม่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอฯ (กรณีต้องค้างคืน) 
2.2)  กรอกแบบคัดกรองตนเอง (ตามแบบฟอร์ม) และน าส่งในวันรายงานตัว (กรณีค้างคืน) 
2.3)  เมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และบันทึกเวลาเข้า-ออก 
2.3)  เมื่อเข้าชั้นเรียนนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างเรียนทุกคน  
2.4)  นักเรียนท่ีมีอาการไข้ ไอฯ จากไข้หวัดธรรมดา ควรไปรับการรักษาจากแพทย์ให้เรียบร้อยก่อนเข้ามาเรียน 
2.5)  ล้างมือด้วยสบู่ท่ีจัดเตรียมไว้ให้เมื่อเข้าห้องน้ า หรือออกก าลังกาย ทุกครั้ง 
2.6)  ควรน าเจลล้างมือ/แอลกอฮอล์ พกติดตัวเพื่อใช้ถูมือให้สะอาดเสมอ 
2.8)  ให้นักเรียนน าแก้วหรือขวดน้ าดื่มมาใช้เป็นส่วนตัว 
2.9)  หากนักเรียนท่ีเข้ามาเรียนแล้วและพบว่าป่วยด้วยอาการเป็นหวัด ไอจาม จะแจ้งผู้ปกครองเพื่อน านักเรียนกลับไปรักษาต่อไป 
2.10) หากนักเรียนท่ีเข้ามาเรียน(ค้างคืน) มีอาการป่วยท่ีนอกเหนือจากการเป็นหวัด จะน าส่งแพทย์/โรงพยาบาลท่ีใกล้โรงเรียนและแจ้งผู้ปกครอง
ต่อไป 
2.11) นักเรียนต้องนั่งเรียนและน่ังรับประทานอาหารตามต าแหน่งท่ีทางโรงเรียนจัดให้น่ัง โดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 
 
3. มาตรการของผู้ปกครองที่ต้องปฏิบัติ 
กรณีเข้าแคมป์ 
 3.1)ผู้ปกครองตรวจสอบแบบบันทึกใบคัดกรอง (ตามแบบฟอร์ม) ท่ีนร.บันทึกเพื่อความถูกต้อง และน าส่งเมื่อเข้ารายงานตัวกับทางโรงเรียน 
 3.2) หากไม่มีเหตุจ าเป็นทางโรงเรียนขอความร่วมมืองดเยี่ยมนักเรียน และมารับนักเรียนกลับในวันปิดการเรียนเท่าน้ัน 
 3.3) ถ้าจ าเป็นต้องพบนักเรียนผู้ปกครองต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพ้ืนท่ีเยี่ยมนร.และควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้ สะอาด 
 3.4)งดเยี่ยมนักเรียนเด็ดขาด ในกรณีท่ีผู้ปกครองมีอาการป่วย หรือท่านใดท่ีเดินทางกลับจากต่างประเทศ 
กรณีไป-กลับ 
 3.5) ผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ บันทึกเวลาการเข้า-ออก 
 3.6)น่ังพักคอยนักเรียนในจุดท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
                                             …………………………………………………………………………… 

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยของบุตรหลานท่าน 
และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

นโยบายด้านการป้องกันโรค Covid-19 ของโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 



ล าดบั รหัส ชือ่-นามสกุล ชัน้ เกรด โรงเรยีน จังหวดั ห้องสอบและห้องเรยีน

1 640476 กฤตยชญ์  สกลุสุข ม.3 สาธติ มรภ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

2 640514 กษิดิศ  ชมโลก ม.3 3.66 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

3 640515 กนัตพงศ์  ชูจนิดา ม.3 3.36 เศรษฐบุตรบ าเพญ็ กรุงเทพฯ ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

4 640396 กติติคุณ  เพช็รขาว ม.3 3.85 สุคนธรีวทิย์ นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

5 640483 กติติภพ  แสงทับ ม.3 - - ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

6 640521 จตุรวทิย ์ พฒิุประภา ม.3 3.8 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

7 620893 เจา้คุณ  จนัทร์สิริธร ม.3 3.26 สาธติเกษตร กรุงเทพฯ ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

8 640440 ชนะพล  คงนาค ม.3 3.71 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

9 640434 ชัยสิทธิ์  เจริญ ม.3 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพฯ ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

10 640399 ชาญนุวงศ์  โพธิ์งาม ม.3 2.7 ปทุมคงคา สมุทรปราการ ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

11 640532 โชติพชร  ค ามูล ม.3 3.82 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

12 640506 ณพกฤต  ปริญญาพมิลพร ม.3 3.5 อนุชลศึกษา กาญจนบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

13 620784 ถริวฒัน์  อมัพรรัตน์ ม.3 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

14 640462 ทิติพฒัน์  มาศศิริ ม.3 สาธติ มรภ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

15 620474 แทนคุณ  พกิลุขาว ม.3 3.8 มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพฯ ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

16 640368 ธนากร  หลุยแสง ม.3 3.64 สายธรรมจนัทร์ ราชบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

17 640405 ธรีภทัร์  สีดา ม.3 3.78 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

18 620696 นที  โคกครุฑ ม.3 3.97 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

19 640453 ปกรณ์เกยีรติ  มิลินทานุช ม.3 2.7 วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

20 620612 ปนัดพงษ์  ดีพจิารณ์ ม.3 3.52 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

21 640503 ประวทิย ์ ปลอดชู ม.3 2.89 สระกะเทียมวทิยาคม นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

22 640426 ปิตินันท์  พรมพทิักษ์ ม.3 3.17 กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย กรุงเทพฯ ตึกอ านวยการ หอ้ง 101

23 640432 ปิยวฒัน์  สมดวงศรี ม.3 3.88 สมุทรปราการ สมุทรปราการ ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

24 640343 ภทัรพล  แสงภู่ ม.3 3.71 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพฯ ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

25 640502 ภมูิรัฐฐ์  สุคนธนิตย์ ม.3 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

26 640362 ภริู  สะสม ม.3 3.78 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

27 640402 รัชชานนท์  วดัพว่ง ม.3 3.74 พระปฐมวทิยาลัย  นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

28 640435 วชิรวชิญ์  จาริพนัธ์ ม.3 4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

29 640422 วชิรวชิญ์  ประยงค์ตระกลู ม.3 3.08 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

30 640423 วรเมธ  ประยงค์ตระกลู ม.3 3.88 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

31 640360 วสุพล  หมอยาดี ม.3 4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

32 620672 วรีศรุต  ภวูญิญู ม.3 3.79 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

33 640510 ศรัณยพงศ์  บุญโต ม.3 4 หอวงันนทบุรี นนทบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

   3. นร.ท่ีช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อ ประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง และประวัติไม่ครบสมบูรณ์ สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.
หมายเหต ุ: นร.ทีช่ าระเงนิหลงัวนัที ่5 ก.ค. 63 สามารถตรวจสอบรายชือ่ในวนัทีม่าเรยีนทีส่ถาบนั

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน รหัสประจ าตวั ห้องสอบ และห้องเรียน
 หลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์ ม.3
(เรียนชว่ง 25 ก.ค. 64 - 24 ต.ค. 64)

ค าชีแ้จง
   1. สอบและเร่ิมเรียนวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค. 64 สอบแบ่งห้องเวลา 0900 - 1100 น. และเรียนต่อเวลา 1200-15.00 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญาณ)
   2. กรณีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมที่อาคารประชาสัมพันธ์ ดังนี้  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            



ล าดบั รหัส ชือ่-นามสกุล ชัน้ เกรด โรงเรยีน จังหวดั ห้องสอบและห้องเรยีน

   3. นร.ท่ีช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อ ประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง และประวัติไม่ครบสมบูรณ์ สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.
หมายเหต ุ: นร.ทีช่ าระเงนิหลงัวนัที ่5 ก.ค. 63 สามารถตรวจสอบรายชือ่ในวนัทีม่าเรยีนทีส่ถาบนั

ค าชีแ้จง
   1. สอบและเร่ิมเรียนวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค. 64 สอบแบ่งห้องเวลา 0900 - 1100 น. และเรียนต่อเวลา 1200-15.00 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญาณ)
   2. กรณีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมที่อาคารประชาสัมพันธ์ ดังนี้  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            

34 640463 ศิวกร  เหมือนเขยีว ม.3 สาธติ มรภ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

35 640427 ศุกลวฒัน์  บุตรดีขนัธ์ ม.3 3.81 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย กาญจนบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

36 640309 ศุภกร   มาลาพงษ์ ม.3 3.71 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

37 640491 ศุภกร  อศิรเมธางกรู ม.3 - - ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

38 620656 ศุภวชิ  ชัยศักดานุกลู ม.3 4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

39 640416 สินเจริญชัย  ชัยรัตนาภรณ์ ม.3 3.5 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

40 640350 สิรวชิญ์  ทองเสด ม.3 2.9 สาธติมรภ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

41 640433 สุรศักด์ิ  นุชเกษม ม.3 4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

42 640349 อภปิัญญา  อภปิัญญาธนสุข ม.3 3.75 สาธติมรภ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ตึกอ านวยการ หอ้ง 201

43 640477 อทิธชิัย  โชสนับ ม.3 สาธติ มรภ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี ตึกอ านวยการ หอ้ง 201


