
 

สถาบันกวดวิชาเข�าเตรียมทหาร 
 Cadet Centre 

ท่ี 1 เตรียมทหาร 2 ป"ซ�อน โรงเรียนนายเรือ ป"  54 -55 
 
 

คู�มือนักเรียน 
คอร�สติวเข�ม มีนาคม ม.1 - 2 
วันอาทิตย+ท่ี 6 มี.ค. – 3 เม.ย. 2559 

สถานท่ีเข�าค2าย สโมสรประทวน  อู2ราชนาวมีหิดลอดุลยเดช 

 
 

ผลงานของสถาบันฯ 
สอบได�ท่ี 1 เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ ป" 54 

ท่ี 2 โครงการช�างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ป" 54 
สอบติด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ+ 

นตท.ศรนรินทร+ ชัยยอดพรม  (น�องโจ?) 

สอบได�ท่ี 1 เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ ป" 55 
สอบได�ท่ี 6 โรงเรียนนายร�อย จปร. ป"55 

สอบได�ท่ี 6 โครงการช�างเผือก รร.นายเรืออากาศ ป"55  
นตท. รชฤทธิ์  จําปาหวาย (น�องไทม+) 

 
รวมผลงานป� 55 สอบติดรอบแรก ทั้งหมด 9  คน  31 ที ่
รวมผลงานป� 56 สอบติดรอบแรก ทั้งหมด 19  คน  59 ที ่
รวมผลงานป� 57 สอบติดรอบแรก ทั้งหมด 9  คน  26 ที่ 
รวมผลงานป� 58 สอบติดรอบแรก ทั้งหมด 16  คน  49 ที่ 

 
บริหารโดย น.ต.ธนพิสิษฐ+  ศรีดาวเรือง และ น.ต. วิวัตร+  มาศผล 

  เตรียมทหาร รุ2น 42 นายทหารสัญญาบัตร ระดับการศึกษา ป.โท วิศวกรรม  
 

ติดต2อสถาบัน 089 – 5420018, 085 - 8394011        ติดตามข�อมูล ข2าวสาร ได�ท่ี    www.cadetcentre.com  
fb.com/cadetcentre  http://plus.google.com/+cadetcentre-sattahip 

www.youtube.com/cadetcentre     Line ID: Cadetcentre    



ระเบียบการเข
าค�ายโดยละเอียด 
1. สิ่งท่ีต
องเตรียมมา 

o ถุงเท
า      5 คู� 
o กางเกงใน      5 ตัว 
o กางเกงว�ายนํ้าและแว�นตาว�ายนํ้า   1 ชุด 
o รองเท
าพละ     1 คู� 
o รองเท
าแตะ     1 คู� 
o ชุดกีฬา      5 ชุด 
o ขันนํ้า      1 ใบ 
o ไม
แขวนเสื้อ     1 โหล 
o สมุดจด      5 เล�ม 
o เสื้อกีฬาของสถาบัน cadet centre (นักเรียนท่ีเคยเข
าค�าย จะได
รบั ให
นํามาด
วย) 
o อุปกรณ8การเรียนและหนังสือเรยีนท่ีใช
อ�านสําหรับสอบ 
o เครื่องใช
ส�วนตัว ยาสีฟ:น แปรงสีฟ:น สบู� ผ
าเช็ดตัว ฯลฯ 
o ยารักษาโรคประจําตัว 

หมายเหตุ  
1. วันเข
าค�าย ให
นักเรียนตัดผมทรงนักเรียน ข
างขาว ข
างบนไว
ได
ไม�เกิน 5 ซม. 
2. ให
นักเรียนตรวจสอบ อาการเสีย่งต�อไปน้ี  ไวรสัตับอักเสบบี อีสุกอีใส ไข
หวัดใหญ� ถ
านักเรียนท่ีเปBนโรคดังกล�าว หากตรวจพบทางสถาบันฯให

นักเรียนพักช่ัวคราว เพ่ือให
นักเรยีนรักษาตัว จนมีรบัรองแพทย8ว�าหายจากอาการดังกล�าวแล
ว และเพ่ือปCองกันโรคดังกล�าว จึงขอความร�วมมือ
ผู
ปกครองให
พานักเรยีนไปฉีดวัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี และอีสุกอีใส ก�อนท่ีจะพานักเรียนมาเข
าค�าย   
3. หากท�านผู
ปกครองไม�สะดวกท่ีจะนําสิ่งของตามรายการข
างต
น ทางสถาบันมีจําหน�ายทุกรายการ ยกเว
นยารักษาโรค 

     
ตัวอย�างทรงผมนักเรียน  

 
2. สิ่งท่ีไม�ต
องนํามา 

o ของใช
ไฟฟCาทุกชนิด รวมถึงโทรศัพท8มือถือ ห
ามนํามาเดด็ขาด ยกเว
นกรณีจําเปBนนักเรยีนต
องเดินทางมาเอง อนุญาตให
นํามา
เองได
 แต�เมื่อมาถึงต
องฝากไว
กับทางสถาบันจนกว�าจะถึงวันกลับ 

o อุปกรณ8ต�างๆท่ีเปBนอันตราย รวมถึงอุปกรณ8การพนันทุกชนิด ห
ามนํามาเดด็ขาด เช�น มีดพก ไม
บรรทัดเหล็ก 
o ของมีค�า เช�น สร
อยคอทองคํา หรอืเงินสดจํานวนมาก หากกลัวว�านักเรียนจะเงินไม�พอใช
ให
ฝากไว
กับทางสถาบัน 

3. การปฏิบัติเมื่อเข
ามาเข
าค�าย มขี
อปฏิบัติดังน้ี 
o นักเรียนต
องมีความมุ�งมั่น ตั้งใจเรยีนอย�างแท
จริง 
o ปฏิบัติตามตารางปฏิบัตปิระจําวัน        มีระเบียบวินัย 
o เช่ือฟ:งครู อาจารย8 นายทหารปกครอง และนักเรยีนเตรียมทหารปกครอง 



4. การลงโทษ 
 4.1 ตักเตือน 
 4.2 ทําโทษสําหรับความผิดเล็กน
อย เพ่ือให
มีวินัยและเสริมสร
างความแข็งแรงให
กับร�างกาย เช�น การยึดพ้ืน ดึงข
อ เปBนต
น 
 4.3 เมื่อทําผดิซํ้าๆ จะดําเนินการแจ
งผู
ปกครอง 
 4.4 ปลดออกจากการเปBนนักเรียนของ Cadet Centre ในกรณีท่ีทําผิดร
ายแรง 
  4.4.1 มีบุหรี่ สิ่งเสพตดิ ของมึนเมา ในครอบครอง 
  4.4.2 ทําตนเปBนนักเลง ใช
คําพูด ไม�สุภาพ สร
างความเดือนร
อนแก�ผู
อ่ืน 
  4.4.3 มีอาวุธในครอบครอง 
  4.4.4 การกระทําท่ีเห็นว�ามผีลกระทบ หรือมีอันตรายร
ายแรงต�อส�วนรวม 
 
5. ระเบียบปฏิบัติการเข
าห
องพัก 

5.1 ถอดและจัดวางรองเท
า ให
เปBนระเบียบ ก�อนเข
าห
องพัก 
 5.2 จัดระเบียบห
องนอนให
เรียบร
อยทุกเช
า 
 5.3 สบู� ยาสีฟ:น แปรงสีฟ:น ใส�ขันนํ้า(เขียนช่ือท่ีขันนํ้าด
วย) 
 5.4 ผ
าเช็ดตัวท่ีใช
แล
วให
ผึ่งไว
ท่ีราวตากผ
าท่ีจัดให
และใส�ไม
แขวนให
เรียบร
อย 
 5.5 จะปOดห
องนอน ในเวลาเรียน เพ่ือปCองกันการสูญหาย หากตรวจพบนักเรียนเข
าไปในห
องพักในเวลาดังกล�าว จะถูกทําโทษ ยกเว
น 
นักเรียนท่ีเจ็บปPวยและมีความจําเปBนท่ีนอนพัก หรือลืมของ แต�ต
องขออนุญาตนายทหารปกครองก�อนเท�าน้ัน 
 5.6 ห
ามนําเอาอาหาร ทุกชนิดเก็บไว
ในห
องนอน เพ่ือปCองกันแมลงและทําให
เกิดความสกปรก 
 5.7 ห
ามนําของมีค�าเก็บไว
ในห
องนอนเด็ดขาด (ถ
าหายทางสถาบันจะไม�รับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น) 
 5.8 ท่ีนอนมีไว
เฉพาะของแต�ละคน ห
ามเปลีย่นท่ีนอนโดยไม�แจ
งให
เจ
าหน
าท่ีทราบ เพ่ือง�ายต�อการตรวจสอบ ดูแล 
 5.9 นักเรียนท่ีพักอยู�ในห
องเดยีวกันต
องร�วมกันรับผิดชอบดูแลของส�วนกลางท่ีมีอยู�ในห
อง เช�น เครื่องปรับอากาศ อย�าให
ชํารุดเสียหาย 
 5.10 ช�วยกันปOดนํ้า ไฟฟCา เครื่องปรับอากาศ เมื่อเลิกใช
ทุกครั้ง 
 
6. ระเบียบการส�งซักผ
า 
 6.1 เขียนช่ือ รหัส เลขห
องนอน ท่ีชายผ
าทุกตัว 
 6.2 จัดผู
รับผิดชอบส�งผ
าซักซ่ึงต
องนําผ
าไปส�งและรับกลับในแต�ละวัน 
 6.3 ส�งผ
าซัก ก�อนเวลา 08.30 น. 

6.4 ห
ามนําเสื้อผ
าของผู
อ่ืนไปใช
 ก�อนได
รับอนุญาตจากเจ
าของ 
6.5 ห
ามส�ง กางเกงใน ถุงเท
าซัก เด็ดขาด (นักเรียนต
องซักเอง) 

 
7. ระเบียบการปฏิบัติสําหรับการเยี่ยม – ติดต�อนักเรียน 
 7.1 ผู
ปกครองสามารถเยี่ยมนักเรยีนได
ทุกวัน เวลา 16.00 – 19.00 น. 
 7.2 ถ
ามีเหตุ จําเปBน ต
องโทรหานักเรียน ให
โทรติดต�อในช�วงเวลา 21.15 – 21.45 น. หรือโทร 089 - 5420018 
 
8. การปฏิบัติของผู
ปกครองเมื่อเข
าเยี่ยมนักเรียน 
 8.1 ถ
าต
องการขออนุญาตนํานักเรยีนออกนอกสถานท่ีให
 ขออนุญาตจากนายทหารปกครองเท�าน้ัน 
 8.2 เมื่อพานักเรียนออกนอกสถานท่ีแล
ว กรุณาพานักเรียนกลับเข
าท่ีพักตามเวลาท่ีกําหนดเพ่ือความพร
อมในการเรยีน 
 8.3 การปฏิบัติในการขออนุญาตออกนอกสถานท่ี 
  8.3.1 การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนต
องมผีู
ปกครองมารับ 
  8.3.2 เวลาขออนุญาตออก 16.00 น. 
  8.3.3 เวลาเข
าไม�เกิน 18.45 น. (ยกเว
นนักเรียนมีความจําเปBนจริงๆ) 
 



9. ระเบียบขออนุญาตออกนอกบรเิวณของนักเรียน 
 9.1 นักเรียนต
องเซ็นช่ือในสมุดออกนอกบริเวณ ท้ังไป – กลับ 
10. การดูแลเรื่องสุขภาพ 
 10.1 นักเรียนท่ีเจ็บปPวยให
แจ
งนายทหารปกครองเพ่ือให
ฝPายพยาบาลดูแล 
 10.2 ถ
าเปBนป:ญหาสุขภาพเล็กน
อย เช�น ปวดศีรษะ ปวดท
อง ถ�ายท
อง ฯลฯ ทางสถาบันจะดูแลให
ยารับประทานและติดตามอาการอย�าง
ใกล
ชิด 
 10.3 หากอาการยังไม�ดีข้ึนทางสถาบันจะนําส�งโรงพยาบาล โดยแจ
งผู
ปกครองให
ทราบก�อนและผู
ปกครองต
องเปBนผู
ออกค�ารักษาพยาบาล
เอง 
 10.4 อนุญาตให
ผู
ปกครองนํานักเรียนกลับพักฟXYนท่ีบ
านได
 ในกรณท่ีีนักเรียนปPวย ซ่ึงอาจเปBนสาเหตทํุาให
เกิดการตดิต�อไปยังเพ่ือนคนอ่ืนๆ
ได
 (เฉพาะนักเรียนท่ีอยู�บริเวณใกล
โรงเรียน) ถ
าหากเปBนนักเรียนต�างจังหวัดไกลๆ จะจัดท่ีนอนให
แยกจากเพ่ือน  
 
ตารางการปฏิบัติ วันอาทิตย8ท่ี 6 มี.ค. 59 รายงานตัวท่ี สโมสรประทวน อู�ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 
0900 - 0930 รายงานตัว และชําระเงิน  (กรุณาชําระเงินท่ีเหลือก�อนมารายงานตัว เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

แนะนําให
โอนเข
าบัญชี ช่ือ ธนพิสษิฐ8  ศรีดาวเรือง 
ธนาคาร ทหารไทย สาขา สัตหีบ บัญชี 302 – 282 – 005- 8 
ธนาคาร ไทยพาณิชย8 สาขา สัตหีบ บัญชี 656 - 238804 - 7 
ธนาคาร กสิกรไทยสาขาสตัหีบ บัญชี 001 - 3 - 66375 - 0 
0930 – 1115 ปฐมนิเทศ ชี้แจงการปฏิบัติ การเข
าคอร8ส และการสอบ 
1115 – 1145 รับประทานอาหารกลางวัน 
1200 – 1600 ทดสอบ เพ่ือประเมินผล ก�อนเรียน และแบ�งห
องเรียน 
1600 – 1730 ออกกําลังกาย พลศึกษา 
1730 – 1815 รับประทานอาหารเย็น 
1830 – 2030 ชี้แจงการปฏิบัติ จัดห
องเรียน และห
องนอน 
2030 – 2100 แถวสวดมนต8 
2100 – 2400 อ�านหนังสือตามลําพัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางปฏิบัติประจําวัน 
เวลา การปฏิบัติ 

06.00 – 08.00 ต่ืนนอนและทํากิจวัตรส�วนตัว 

08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช
า 

09.00 – 12.00 เรียนภาคเช
า 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 เรียนภาคบ�าย 

16.00 – 17.30 ออกกําลังกาย 

17.30 – 18.00 อาบน้ําทํากิจวัตรเวลาเย็น 

18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น 

19.00 – 21.30 เรียนภาคคํ่า 

21.30 >>>>> ฝ\กทําแบบฝ\กหัด/ เรียนเสริม 

หมายเหตุ ทุกวันอาทิตย8 จะมีการปล�อยให
นักเรียนกลับบ
านได
ตั้งแต�เวลา 1200 – 1830 น. 
(มีพ่ีเลี้ยง และ อาจารย8คอยให
คําปรึกษาตลอด  

ดูแลควบคุมโดย น.ต. ธนพิสิษฐ8 ศรีดาวเรือง และ น.ต.วิวตัร8  มาศผล 089 - 5420018) 



 

มีนาคม 


