
สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
Cadet Centre

ท่ี 1 เตรียมทหาร 2 ปีซ้อน โรงเรียนนายเรือ ปี 54 -55

คู่มือนักเรียน
คอร์สเข้าค่ายปิดเทอม (เทอม A)
15 - 29 พฤศจิกายน 2563

สถานท่ีเข้าค่าย สถาบันกวดวิชา Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี

ผลงานของสถาบันฯ

สอบได้ที่ 1 เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ ปี 54
ที่ 2 โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 54

สอบติด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นตท.ศรนรินทร์ ชัยยอดพรม (น้องโจ)๋

สอบได้ที่ 1 เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ ปี 55
สอบได้ที่ 6 โรงเรียนนายร้อย จปร. ปี 55

สอบได้ที่ 6 โครงการช้างเผือก รร.นายเรืออากาศ ปี 55
นตท. รชฤทธ์ิ จําปาหวาย (น้องไทม์)

รวมผลงานปี 55 สอบติดรอบแรก ท้ังหมด 9 คน 31 ท่ี
รวมผลงานปี 56 สอบติดรอบแรก ท้ังหมด 19 คน 59 ท่ี
รวมผลงานปี 57 สอบติดรอบแรก ท้ังหมด 9 คน 26 ท่ี
รวมผลงานปี 58 สอบติดรอบแรก ท้ังหมด 16 คน 49 ท่ี
รวมผลงานปี 60 สอบติดรอบแรก ท้ังหมด 9 คน 23 ท่ี
รวมผลงานปี 61 สอบติดรอบแรก ท้ังหมด 9 คน 29 ท่ี
รวมผลงานปี 62 สอบติดรอบแรก ท้ังหมด 8 คน 26 ท่ี

บริหารโดย น.ท.ธนพิสิษฐ์ ศรีดาวเรือง และ น.ท. วิวัตร์ มาศผล
เตรียมทหาร รุ่น 42 นายทหารสัญญาบัตร ระดับการศึกษา ป.โท วิศวกรรม

ติดต่อสถาบัน 062 – 5199335, 089 – 5420018, 063 – 1599546, 033 - 641136 ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ได้ที่
www.cadetcentre.com fb.com/cadetcentre

www.youtube.com/cadetcentre Line ID: @cadetcentre



ระเบียบการเข้าค่ายโดยละเอียด

1. สิ่งที่ต้องเตรียมมา

o ถุงเท้าสําหรับออกกําลังกาย (อย่างน้อย) 5 คู่

o กางเกงชั้นใน (เขียนชื่อทุกตัว) 5 ตัว

o กางเกงว่ายน้ําและแว่นตาว่ายน้ํา 1 ชุด

o กางเกงวอร์มขายาว 1 ตัว

o รองเท้าพละ (รองเท้าสําหรับวิ่ง) 1 คู่

o รองเท้าแตะฟองน้ํา 1 คู่

o ชุดกีฬาหรือชุดลําลอง เน้นสีเข้ม(อย่างน้อย) 5 ชุด

o สมุดจด 5 เล่ม

o เสื้อกีฬาของสถาบัน cadet centre (ในกรณีนักเรียนที่เคยเข้าค่ายฯ ถ้ามีเสื้ออยู่ ขอให้นํามาด้วย)

o อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองเขียน และหนังสือเรียนที่ใช้อ่านสําหรับสอบ

o เคร่ืองใช้ส่วนตัว ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว ไม้แขวน 5 ชิ้น ฯลฯ

o ยารักษาโรค (สําหรับนักเรียนท่ีมีโรคประจําตัว)

หมายเหตุ

1. วันเข้าค่าย ให้นักเรียนตัดผมทรงนักเรียน ข้างขาว ข้างบนไว้ได้ไม่เกิน 5 ซม. ไม่ไถข้าง หรือแต่งทรงแฟชั่น
2. ให้นักเรียนตรวจสอบ อาการเสี่ยงต่อไปน้ี ไวรัสตับอักเสบบี อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่ ถ้านักเรียนท่ีเป็นโรคดังกล่าว หากตรวจพบทาง

สถาบันฯให้นักเรียนพักชั่วคราว เพื่อให้นักเรียนรักษาตัว จนมีรับรองแพทย์ว่าหายจากอาการดังกล่าวแล้ว และเพ่ือป้องกันโรคดังกล่าว จึงขอความ
ร่วมมือผู้ปกครองให้พานักเรียนไปฉีดวัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี และอีสุกอีใส ก่อนที่จะพานักเรียนมาเข้าค่าย

3. เสื้อผ้าที่นํามาใส่ ขอให้นํามาเฉพาะเสื้อผ้าท่ีราคาไม่แพง ไม่ใช่ของ Brand Name เพื่อป้องกันการสูญหาย และสลับกับเพ่ือนๆ

2. สิ่งที่ไม่ต้องนํามา

2.1. ของใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ ห้ามนํามาเด็ดขาด ยกเว้น กรณีจําเป็นนักเรียนต้องเดินทางมาเอง
อนุญาตให้นํามาได้ แต่ต้องฝากไว้กับทางสถาบันจนกว่าจะถึงวันกลับ สถาบันฯจะไม่รับผิดชอบใดใด กรณีสูญหายหากไม่นํามาฝาก

2.2. อุปกรณ์ต่างๆท่ีเป็นอาจเป็นอาวุธ หรืออันตราย รวมถึงอุปกรณ์การพนันทุกชนิด ห้ามนํามาเด็ดขาด เช่น มีดพก ไม้บรรทัดเหล็ก



2.3. ของมีค่า เช่น สร้อยคอทองคํา นาฬิการาคาแพง เครื่องประดับต่างๆ

2.4. หนังสือการ์ตูน อุปกรณ์เกมส์ ของเล่นใดใดท่ีไม่ส่งเสริมกระบวนการเรียน

หมายเหตุ - เงินสดท่ีเก็บไว้กับตัว (ทางสถาบันฯจะให้นักเรียนฝากเงินเข้าระบบ โดยไม่ต้องพกเงินสดติดตัว เมื่อจะซ้ือขนม ทางสถาบันฯจะตัดบัญชี
และผปค.สามารถตรวจสอบบัญชีได้ทาง Online)

- กรณีท่ีนักเรียนเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยตนเอง สามารถนําโทรศัพท์มือถือมาได้ แต่เมื่อมาถึงให้ฝากไว้กับสถาบันฯ และรับคืนในวัน
กลับบ้าน

3. สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

3.1. เสื้อสถาบันฯ 1 ตัว

3.2. กระเป๋าเป้

3.3. เอกสารการเรียนทั้งหมด

3.4. วินัย และความภาคภูมิใจในตนเอง

4. การปฏิบัติเมื่อเข้ามาเข้าค่าย มีข้อปฏิบัติดังนี้

4.1 นักเรียนต้องมีความมุ่งมั่น ต้ังใจเรียนอย่างแท้จริง

4.2 ปฏิบัติตามตารางปฏิบัติประจําวัน

4.3 มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ

4.4 เคารพและเชื่อฟังครู อาจารย์ นายทหารปกครอง และนักเรียนเตรียมทหารปกครอง

5 การลงโทษ

5.1. ตักเตือน

5.2. ทําโทษสําหรับความผิดเล็กน้อย เพื่อให้มีวินัยและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย เช่น การยึดพ้ืน ดึงข้อ เป็นต้น

5.3. เมื่อทําผิดซ้ําในเร่ืองเดิม จะดําเนินการแจ้งผู้ปกครอง

5.4. ปลดออกจากการเป็นนักเรียนของ Cadet Centre ในกรณีที่ทําผิดร้ายแรง

5.4.1 มีบุหร่ี สิ่งเสพติด ของมึนเมา ในครอบครอง

5.4.2 ทําตนเป็นนักเลง ใช้คําพูด ไม่สุภาพ สร้างความเดือนร้อนแก่ผู้อ่ืน

5.4.3 มีอาวุธในครอบครอง



5.4.4 การกระทําที่เห็นว่ามีผลกระทบ หรือมีอันตรายร้ายแรงต่อส่วนรวม

6. ระเบียบปฏิบัติการเข้าห้องพัก

6.1 ถอดและจัดวางรองเท้า ให้เป็นระเบียบ ก่อนเข้าห้องพัก

6.2 จัดระเบียบห้องนอนให้เรียบร้อยทุกเช้า

6.3 สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ใส่ถุง หรืออุปกรณ์ เช่น ตะกร้า (เขียนชื่อท่ีด้วย)

6.4 ผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วใหน้ําใส่ไม้แขวนผึ่งให้แห้งที่ราว หรือบริเวณที่กําหนด

6.5 จะทําการปิดห้องนอน ในเวลาเรียน เพื่อป้องกันการสูญหาย หากตรวจพบนักเรียนเข้าไปในห้องพักในเวลาดังกล่าว จะถูกทําโทษ
ยกเว้น นักเรียนท่ีเจ็บป่วยและมีความจําเป็นท่ีนอนพัก หรือลืมของ แต่ต้องขออนุญาตนายทหารปกครองก่อนเท่านั้น

6.6 ห้ามนําเอาอาหาร ทุกชนิดเก็บไว้ในห้องนอน เพื่อป้องกันแมลงและทําให้เกิดความสกปรก

6.7 ห้ามนําของมีค่าเก็บไว้ในห้องนอนเด็ดขาด (ถ้าหายทางสถาบันจะไม่รับผิดในทุกกรณี)

6.8 ท่ีนอนมีไว้เฉพาะของแต่ละคน ห้ามเปลี่ยนที่นอนโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ดูแล

6.9 นักเรียนท่ีพักอยู่ในห้องเดียวกันต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลของส่วนกลางที่มีอยู่ในห้อง เช่น เคร่ืองปรับอากาศ อย่าให้ชํารุดเสียหาย

6.10 ช่วยกันปิดน้ํา ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ เมื่อเลิกใช้ทุกคร้ัง

7. ระเบียบการส่งซักผ้า

7.1 เขียนชื่อ รหัส เลขห้องนอน ท่ีชายผ้าทุกตัว

7.2 หน.ห้องในแต่ละวันจะต้องมีหน้าทีง่ผ้าซักซ่ึงต้องนําผ้าไปส่งและรับกลับในแต่ละวัน

7.3 ส่งผ้าซัก ก่อนเวลา 19.00 น.

7.4 ห้ามนําเสื้อผ้าของผู้อ่ืนไปใชเ้ด็ดขาด ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
7.5 ห้ามส่ง กางเกงใน ถุงเท้าซัก เด็ดขาด (นักเรียนต้องซักเอง)

8. ระเบียบการปฏิบัติสําหรับการเย่ียม – ติดต่อนักเรียน

8.1 ผู้ปกครองสามารถเย่ียมนักเรียนได้ทุกวัน เวลา 16.00 – 19.00 น. (ในกรณีจําเป็น)

8.2 ถ้ามีเหตุ จําเป็น ต้องโทรหานักเรียน ให้โทรติดต่อในช่วงเวลา 21.00 – 22.00 น. เบอร์ติดต่อทางสถาบันฯจะแจ้งในวันท่ีนักเรียนเข้า



9. การปฏิบัติของผู้ปกครองเม่ือเข้าเยี่ยมนักเรียน

9.1 ถ้าต้องการขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานท่ีใหแ้จ้งความประสงค์ล่วงหน้า และลงช่ือรับด้วยตัวเองเท่านั้น

9.2 เมื่อพานักเรียนออกนอกสถานท่ีแล้ว กรุณาพานักเรียนกลับเข้าท่ีพักตามเวลาท่ีกําหนดเพื่อความพร้อมในการเรียน

9.3 การปฏิบัติในการขออนุญาตออกนอกสถานที่

9.3.1 การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนต้องมีผู้ปกครองมารับ

9.3.2 เวลาขออนุญาตออก 16.00 น.

9.3.3 เวลาเข้าไม่เกิน 18.45 น. (ยกเว้นนักเรียนมีความจําเป็นจริงๆ)

10. ระเบียบขออนุญาตออกนอกบริเวณของนักเรียน

นักเรียนต้องเซน็ชื่อในสมุดออกนอกบริเวณ ท้ังไป – กลับ พร้อมผู้ปกครอง และครู เจ้าหน้าท่ี หรือนายทหารปกครองลงชื่อรับทราบ

11. การดูแลเรื่องสุขภาพ

11.1 นักเรียนท่ีเจ็บป่วยให้แจ้งนายทหารปกครองเพื่อให้ฝ่ายพยาบาลดูแล

11.2 ถ้าเป็นปัญหาสุขภาพเล็กน้อย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ถ่ายท้อง ฯลฯ ทางสถาบันจะดูแลให้ยารับประทานและติดตามอาการอย่าง
ใกล้ชิด (ทางสถาบันฯมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น)

11.3 หากเป็นอาการรุนแรง บาดเจ็บท่ีต้องทําการรักษา ทางสถาบันจะนําส่งโรงพยาบาล และแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ โดยกรณีนี้
ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ออกค่ารักษาพยาบาลเอง

11.4 อนุญาตให้ผู้ปกครองนํานักเรียนกลับพักฟ้ืนที่บ้านได้ ในกรณีที่นักเรียนป่วย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดการติดต่อไปยังเพ่ือนคนอื่นๆ
ได้ (เฉพาะนักเรียนท่ีอยู่บริเวณใกล้โรงเรียน) ถ้าหากเป็นนักเรียนต่างจังหวัดไกลๆ จะจัดท่ีนอนให้แยกจากเพ่ือน

ตารางการปฏิบัติ ในวันรายงานตัวท่ี อาคารเข้าค่าย สถาบัน Cadet Centre
0900 - 1130 รายงานตัว และชําระเงิน (กรุณาชําระเงินที่เหลือก่อนมารายงานตัว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว)
แนะนําให้โอนเข้าบัญชี ชื่อ ธนพิสิษฐ์ ศรีดาวเรือง ธนาคาร ทหารไทย สาขา สัตหีบ บัญชี 302 – 282 – 005- 8
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา สัตหีบ บัญชี 656 - 238804 – 7 ธนาคาร กสิกรไทยสาขาสัตหีบ บัญชี 001 - 3 - 66375 – 0
อย่าลืมเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เป็นหลักฐานวันมอบตัวนักเรียน
1200 – 1600 ทดสอบ เพื่อประเมินผล ก่อนเรียน 1600 – 1730 ออกกําลังกาย พลศึกษา
1730 – 1815 รับประทานอาหารเย็น 1830 – 2030 ชี้แจงการปฏิบัติ จัดห้องเรียน และห้องนอน
2030 – 2100 แถวสวดมนต์ 2100 – 2400 อ่านหนังสือตามลําพงั



ตารางปฏิบัติประจําวัน

เวลา การปฏิบัติ

06.00 – 08.00 ตื่นนอนและทํากิจวัตรส่วนตัว

08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 12.00 เรียนภาคเช้า

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 เรียนภาคบ่าย

16.00 – 17.30 ออกกําลังกาย

17.30 – 18.00 อาบน้ําทํากิจวัตรเวลาเย็น

18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.30 เรียนภาคค่ํา

21.30 >>>>> ฝึกทําแบบฝึกหัด/ เรียนเสริม

มีพีเ่ลี้ยง และ อาจารย์คอยให้คําปรึกษาตลอด ควบคุมโดย น.ท.ธนพิสิษฐ์ ศรีดาวเรือง และ น.ท.วิวัตร์ มาศผล 062–5199335 , 088-6393255




