สถาบันกวดวิชาเขาเตรียมทหาร
Cadet Centre
ที่ 1 เตรียมทหาร 2 ป"ซอน โรงเรียนนายเรือ ป" 54 -55

คูมือนักเรียน
คอรสติวเขม มีนาคม ม.1 - 2
วันอาทิตย+ที่ 6 มี.ค. – 3 เม.ย. 2559
สถานที่เขาค2าย สโมสรประทวน อูร2 าชนาวีมหิดลอดุลยเดช
ผลงานของสถาบันฯ
สอบไดที่ 1 เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ ป" 54
สอบไดที่ 1 เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ ป" 55
ที่ 2 โครงการชางเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ป" 54
สอบไดที่ 6 โรงเรียนนายรอย จปร. ป"55
สอบติด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ+
สอบไดที่ 6 โครงการชางเผือก รร.นายเรืออากาศ ป"55
นตท.ศรนรินทร+ ชัยยอดพรม (นองโจ?)
นตท. รชฤทธิ์ จําปาหวาย (นองไทม+)

รวมผลงานป 55 สอบติดรอบแรก ทั้งหมด 9 คน 31 ที่
รวมผลงานป 56 สอบติดรอบแรก ทั้งหมด 19 คน 59 ที่
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
ติดตามขอมูล ข2าวสาร ไดที่ www.cadetcentre.com
fb.com/cadetcentre http://plus.google.com/+cadetcentre-sattahip
www.youtube.com/cadetcentre Line ID: Cadetcentre

ระเบียบการเขาคายโดยละเอียด
1. สิ่งที่ตองเตรียมมา
o ถุงเทา
5
คู
o กางเกงใน
5
ตัว
o กางเกงวายน้ําและแวนตาวายน้ํา
1
ชุด
o รองเทาพละ
1
คู
o รองเทาแตะ
1
คู
o ชุดกีฬา
5
ชุด
o ขันน้ํา
1
ใบ
o ไมแขวนเสื้อ
1
โหล
o สมุดจด
5
เลม
o เสื้อกีฬาของสถาบัน cadet centre (นักเรียนที่เคยเขาคาย จะไดรับ ใหนํามาดวย)
o อุปกรณ8การเรียนและหนังสือเรียนที่ใชอานสําหรับสอบ
o เครื่องใชสวนตัว ยาสีฟ:น แปรงสีฟน: สบู ผาเช็ดตัว ฯลฯ
o ยารักษาโรคประจําตัว
หมายเหตุ
1. วันเขาคาย ใหนักเรียนตัดผมทรงนักเรียน ขางขาว ขางบนไวไดไมเกิน 5 ซม.
2. ใหนักเรียนตรวจสอบ อาการเสีย่ งตอไปนี้ ไวรัสตับอักเสบบี อีสุกอีใส ไขหวัดใหญ ถานักเรียนที่เปBนโรคดังกลาว หากตรวจพบทางสถาบันฯให
นักเรียนพักชั่วคราว เพื่อใหนักเรียนรักษาตัว จนมีรบั รองแพทย8วาหายจากอาการดังกลาวแลว และเพือ่ ปCองกันโรคดังกลาว จึงขอความรวมมือ
ผูปกครองใหพานักเรียนไปฉีดวัคซีน ไวรัสตับอักเสบบี และอีสุกอีใส กอนที่จะพานักเรียนมาเขาคาย
3. หากทานผูปกครองไมสะดวกที่จะนําสิ่งของตามรายการขางตน ทางสถาบันมีจําหนายทุกรายการ ยกเวนยารักษาโรค

ตัวอยางทรงผมนักเรียน
2. สิ่งที่ไมตองนํามา
o ของใชไฟฟCาทุกชนิด รวมถึงโทรศัพท8มือถือ หามนํามาเด็ดขาด ยกเวนกรณีจําเปBนนักเรียนตองเดินทางมาเอง อนุญาตใหนํามา
เองได แตเมื่อมาถึงตองฝากไวกับทางสถาบันจนกวาจะถึงวันกลับ
o อุปกรณ8ตางๆที่เปBนอันตราย รวมถึงอุปกรณ8การพนันทุกชนิด หามนํามาเด็ดขาด เชน มีดพก ไมบรรทัดเหล็ก
o ของมีคา เชน สรอยคอทองคํา หรือเงินสดจํานวนมาก หากกลัววานักเรียนจะเงินไมพอใชใหฝากไวกับทางสถาบัน
3. การปฏิบัติเมื่อเขามาเขาคาย มีขอปฏิบัติดังนี้
o นักเรียนตองมีความมุงมั่น ตั้งใจเรียนอยางแทจริง
o ปฏิบัติตามตารางปฏิบัตปิ ระจําวัน
มีระเบียบวินัย
o เชื่อฟ:งครู อาจารย8 นายทหารปกครอง และนักเรียนเตรียมทหารปกครอง

4. การลงโทษ
4.1 ตักเตือน
4.2 ทําโทษสําหรับความผิดเล็กนอย เพื่อใหมีวินัยและเสริมสรางความแข็งแรงใหกับรางกาย เชน การยึดพื้น ดึงขอ เปBนตน
4.3 เมื่อทําผิดซ้ําๆ จะดําเนินการแจงผูปกครอง
4.4 ปลดออกจากการเปBนนักเรียนของ Cadet Centre ในกรณีที่ทําผิดรายแรง
4.4.1 มีบุหรี่ สิ่งเสพติด ของมึนเมา ในครอบครอง
4.4.2 ทําตนเปBนนักเลง ใชคําพูด ไมสุภาพ สรางความเดือนรอนแกผูอื่น
4.4.3 มีอาวุธในครอบครอง
4.4.4 การกระทําที่เห็นวามีผลกระทบ หรือมีอันตรายรายแรงตอสวนรวม
5. ระเบียบปฏิบัติการเขาหองพัก
5.1 ถอดและจัดวางรองเทา ใหเปBนระเบียบ กอนเขาหองพัก
5.2 จัดระเบียบหองนอนใหเรียบรอยทุกเชา
5.3 สบู ยาสีฟ:น แปรงสีฟ:น ใสขันน้ํา(เขียนชื่อที่ขันน้ําดวย)
5.4 ผาเช็ดตัวที่ใชแลวใหผึ่งไวที่ราวตากผาที่จัดใหและใสไมแขวนใหเรียบรอย
5.5 จะปOดหองนอน ในเวลาเรียน เพื่อปCองกันการสูญหาย หากตรวจพบนักเรียนเขาไปในหองพักในเวลาดังกลาว จะถูกทําโทษ ยกเวน
นักเรียนที่เจ็บปPวยและมีความจําเปBนที่นอนพัก หรือลืมของ แตตองขออนุญาตนายทหารปกครองกอนเทานั้น
5.6 หามนําเอาอาหาร ทุกชนิดเก็บไวในหองนอน เพื่อปCองกันแมลงและทําใหเกิดความสกปรก
5.7 หามนําของมีคาเก็บไวในหองนอนเด็ดขาด (ถาหายทางสถาบันจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น)
5.8 ที่นอนมีไวเฉพาะของแตละคน หามเปลีย่ นที่นอนโดยไมแจงใหเจาหนาที่ทราบ เพื่องายตอการตรวจสอบ ดูแล
5.9 นักเรียนที่พักอยูในหองเดียวกันตองรวมกันรับผิดชอบดูแลของสวนกลางที่มีอยูในหอง เชน เครื่องปรับอากาศ อยาใหชํารุดเสียหาย
5.10 ชวยกันปOดน้ํา ไฟฟCา เครื่องปรับอากาศ เมื่อเลิกใชทุกครั้ง
6. ระเบียบการสงซักผา
6.1 เขียนชื่อ รหัส เลขหองนอน ที่ชายผาทุกตัว
6.2 จัดผูรับผิดชอบสงผาซักซึ่งตองนําผาไปสงและรับกลับในแตละวัน
6.3 สงผาซัก กอนเวลา 08.30 น.
6.4 หามนําเสื้อผาของผูอื่นไปใช กอนไดรับอนุญาตจากเจาของ
6.5 หามสง กางเกงใน ถุงเทาซัก เด็ดขาด (นักเรียนตองซักเอง)
7. ระเบียบการปฏิบตั ิสําหรับการเยี่ยม – ติดตอนักเรียน
7.1 ผูปกครองสามารถเยี่ยมนักเรียนไดทุกวัน เวลา 16.00 – 19.00 น.
7.2 ถามีเหตุ จําเปBน ตองโทรหานักเรียน ใหโทรติดตอในชวงเวลา 21.15 – 21.45 น. หรือโทร 089 - 5420018
8. การปฏิบัติของผูปกครองเมื่อเขาเยี่ยมนักเรียน
8.1 ถาตองการขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานที่ให ขออนุญาตจากนายทหารปกครองเทานั้น
8.2 เมื่อพานักเรียนออกนอกสถานที่แลว กรุณาพานักเรียนกลับเขาที่พักตามเวลาที่กําหนดเพื่อความพรอมในการเรียน
8.3 การปฏิบตั ิในการขออนุญาตออกนอกสถานที่
8.3.1 การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนตองมีผูปกครองมารับ
8.3.2 เวลาขออนุญาตออก 16.00 น.
8.3.3 เวลาเขาไมเกิน 18.45 น. (ยกเวนนักเรียนมีความจําเปBนจริงๆ)

9. ระเบียบขออนุญาตออกนอกบริเวณของนักเรียน
9.1 นักเรียนตองเซ็นชื่อในสมุดออกนอกบริเวณ ทั้งไป – กลับ
10. การดูแลเรื่องสุขภาพ
10.1 นักเรียนที่เจ็บปPวยใหแจงนายทหารปกครองเพื่อใหฝPายพยาบาลดูแล
10.2 ถาเปBนป:ญหาสุขภาพเล็กนอย เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง ถายทอง ฯลฯ ทางสถาบันจะดูแลใหยารับประทานและติดตามอาการอยาง
ใกลชิด
10.3 หากอาการยังไมดีขึ้นทางสถาบันจะนําสงโรงพยาบาล โดยแจงผูปกครองใหทราบกอนและผูปกครองตองเปBนผูออกคารักษาพยาบาล
เอง
10.4 อนุญาตใหผูปกครองนํานักเรียนกลับพักฟXYนที่บานได ในกรณีที่นักเรียนปPวย ซึ่งอาจเปBนสาเหตุทําใหเกิดการติดตอไปยังเพื่อนคนอื่นๆ
ได (เฉพาะนักเรียนที่อยูบริเวณใกลโรงเรียน) ถาหากเปBนนักเรียนตางจังหวัดไกลๆ จะจัดที่นอนใหแยกจากเพื่อน

ตารางการปฏิบัติ วันอาทิตย8ที่ 6 มี.ค. 59 รายงานตัวที่ สโมสรประทวน อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
0900 - 0930 รายงานตัว และชําระเงิน (กรุณาชําระเงินที่เหลือกอนมารายงานตัว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
แนะนําใหโอนเขาบัญชี ชื่อ ธนพิสษิ ฐ8 ศรีดาวเรือง
ธนาคาร ทหารไทย สาขา สัตหีบ บัญชี 302 – 282 – 005- 8
ธนาคาร ไทยพาณิชย8 สาขา สัตหีบ บัญชี 656 - 238804 - 7
ธนาคาร กสิกรไทยสาขาสัตหีบ บัญชี 001 - 3 - 66375 - 0

0930 – 1115 ปฐมนิเทศ ชี้แจงการปฏิบัติ การเขาคอร8ส และการสอบ
1115 – 1145 รับประทานอาหารกลางวัน
1200 – 1600 ทดสอบ เพื่อประเมินผล กอนเรียน และแบงหองเรียน
1600 – 1730 ออกกําลังกาย พลศึกษา
1730 – 1815 รับประทานอาหารเย็น
1830 – 2030 ชี้แจงการปฏิบัติ จัดหองเรียน และหองนอน
2030 – 2100 แถวสวดมนต8
2100 – 2400 อานหนังสือตามลําพัง

ตารางปฏิบัติประจําวัน
เวลา
การปฏิบัติ
06.00 – 08.00
ตื่นนอนและทํากิจวัตรสวนตัว
08.00 – 09.00
รับประทานอาหารเชา
09.00 – 12.00
เรียนภาคเชา
12.00 – 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00
เรียนภาคบาย
16.00 – 17.30
ออกกําลังกาย
17.30 – 18.00
อาบน้ําทํากิจวัตรเวลาเย็น
18.00 – 19.00
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.30
เรียนภาคค่ํา
21.30 >>>>>
ฝ\กทําแบบฝ\กหัด/ เรียนเสริม
หมายเหตุ ทุกวันอาทิตย8 จะมีการปลอยใหนักเรียนกลับบานไดตั้งแตเวลา 1200 – 1830 น.
(มีพี่เลี้ยง และ อาจารย8คอยใหคําปรึกษาตลอด
ดูแลควบคุมโดย น.ต. ธนพิสิษฐ8 ศรีดาวเรือง และ น.ต.วิวตั ร8 มาศผล 089 - 5420018)

มีนาคม

