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ระเบียบการเขาคายโดยละเอียด
1. สิ่งที่ตองเตรียมมา
o ถุงเทา
o กางเกงใน
o กางเกงวายน้ํา
o รองเทาพละ
o รองเทาแตะ
o ชุดกีฬา
o ขันน้ํา อุปกรณอาบน้ํา
o สมุดจด
o อุปกรณการเรียนและหนังสือเรียนที่ใชอานสําหรับสอบ
o เครื่องใชสวนตัว ยาสีฟน แปรงสีฟน สบู ผาเช็ดตัว ฯลฯ
o ยารักษาโรคประจําตัว
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2. สิ่งที่ไมตอ งนํามา
o ของใชไฟฟาทุกชนิด รวมถึงโทรศัพทมือถือ หามนํามาเด็ดขาด ยกเวนกรณีจําเปนนักเรียนตองเดินทางมาเอง อนุญาตใหนํามา
เองได แตเมื่อมาถึงตองฝากไวกับทางสถาบันจนกวาจะถึงวันกลับ (ทางสถาบันฯมีโทรศัพทใหใชตดิ ตอกับผูปกครองแลว)
o Tablet ทุกชนิด หามนํามาเปนอันขาด
o อุปกรณตางๆที่เปนอันตราย รวมถึงอุปกรณการพนันทุกชนิด หามนํามาเด็ดขาด เชน มีดพก ไมบรรทัดเหล็ก
o ของมีคา เชน สรอยคอทองคํา หรือเงินสดจํานวนมาก หากกลัววานักเรียนจะเงินไมพอใชใหฝากไวกับทางสถาบันฯ
3. การปฏิบัติเมื่อเขามาเขาคาย มีขอ ปฏิบตั ิดังนี้
o นักเรียนตองมีความมุงมั่น ตั้งใจเรียนอยางแทจริง
o ปฏิบัติตามตารางปฏิบัตปิ ระจําวัน
o มีระเบียบวินัย
o เชื่อฟงครู อาจารย นายทหารปกครอง และนักเรียนเตรียมทหารปกครอง
4. การลงโทษ
4.1 ตักเตือน
4.2 ทําโทษสําหรับความผิดเล็กนอย เพื่อใหมีวินัยและเสริมสรางความแข็งแรงใหกับรางกาย เชน การยึดพื้น ดึงขอ เปนตน
4.3 เมื่อทําผิดซ้ําๆ จะดําเนินการแจงผูปกครอง
4.4 ปลดออกจากการเปนนักเรียนของ Cadet Centre ในกรณีที่ทําผิดรายแรง
4.4.1 มีบุหรี่ สิ่งเสพติด ของมึนเมา ในครอบครอง
4.4.2 ทําตนไมเหมาะสม มีพฤติกรรมเปนนักเลง ใชคาํ พูด ไมสุภาพ สรางความเดือนรอนแกผอู ื่น
4.4.3 มีอาวุธในครอบครอง
4.4.4 การกระทําที่เห็นวามีผลกระทบ หรือมีอันตรายรายแรงตอสวนรวม
4.4.5 ถาตรวจพบนักเรียนแอบใชหรือพก โทรศัพทมือถือ หรือเครื่องเลนเกมส เชน Ipad, Tablet, notebook, mp3 ตางๆ
ทางสถาบันฯจะยึดไวและใหทางผูป กครองมารับคืน หรือจนกวาจะจบคอรส

5. ระเบียบปฏิบัติการเขาหองพัก
5.1 ถอดและจัดวางรองเทา ใหเปนระเบียบ กอนเขาหองพัก
5.2 จัดระเบียบหองนอนใหเรียบรอยทุกเชา
5.3 สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ใสขันน้ํา(เขียนชือ่ ทีข่ ันน้ําดวย)
5.4 ผาเช็ดตัวที่ใชแลวใหผึ่งไวที่ราวตากผาที่จดั ใหและใสไมแขวนใหเรียบรอย
5.5 จะปดหองนอน ในเวลาเรียน เพื่อปองกันการสูญหาย หากตรวจพบนักเรียนเขาไปในหองพักในเวลาดังกลาว จะถูกทําโทษ ยกเวน
นักเรียนที่เจ็บปวยและมีความจําเปนที่นอนพัก หรือลืมของ แตตอ งขออนุญาตนายทหารปกครองกอนเทานั้น

5.6 หามนําเอาอาหาร ทุกชนิดเก็บไวในหองนอน เพื่อปองกันแมลงและทําใหเกิดความสกปรก
5.7 หามนําของมีคาเก็บไวในหองนอนเด็ดขาด (ถาหายทางสถาบันจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น)
5.8 ที่นอนมีไวเฉพาะของแตละคน หามเปลีย่ นที่นอนโดยไมแจงใหเจาหนาที่ทราบ เพื่องายตอการตรวจสอบ ดูแล
5.9 นักเรียนที่พักอยูในหองเดียวกันตองรวมกันรับผิดชอบดูแลของสวนกลางที่มอี ยูใ นหอง เชน เครื่องปรับอากาศ อยาใหชํารุดเสียหาย
5.10 ชวยกันปดน้ํา ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ เมื่อเลิกใชทุกครั้ง
6. ระเบียบการสงซักผา
6.1 เขียนชือ่ รหัส เลขหองนอน ที่ชายผาทุกตัว
6.2 จัดผูรับผิดชอบสงผาซักซึ่งตองนําผาไปสงและรับกลับในแตละวัน
6.3 สงผาซัก กอนเวลา 08.30 น.
6.4 หามนําเสือ้ ผาของผูอ ื่นไปใช กอนไดรับอนุญาตจากเจาของ
7. ระเบียบการปฏิบัติสําหรับการเยี่ยม – ติดตอนักเรียน
7.1 ผูปกครองสามารถเยี่ยมนักเรียนไดทุกวัน เวลา 16.00 – 19.00 น.
7.2 ถามีเหตุ จําเปน ตองโทรหานักเรียน ใหโทรติดตอในชวงเวลา 21.00 – 22.00 น. หรือโทร 085 – 8394011
8. การปฏิบัติของผูปกครองเมือ่ เขาเยี่ยมนักเรียน
8.1 ถาตองการขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานที่ให ขออนุญาตจากนายทหารปกครองเทานั้น
8.2 เมื่อพานักเรียนออกนอกสถานที่แลว กรุณาพานักเรียนกลับเขาที่พักตามเวลาที่กําหนดเพื่อความพรอมในการเรียน
8.3 การปฏิบัติในการขออนุญาตออกนอกสถานที่
8.3.1 การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนตองมีผปู กครองมารับ
8.3.2 เวลาขออนุญาตออก 16.00 น.
8.3.3 เวลาเขาไมเกิน 18.45 น. (ยกเวนนักเรียนมีความจําเปนจริงๆ)
9. ระเบียบขออนุญาตออกนอกบริเวณของนักเรียน
9.1 นักเรียนตองเซ็นชื่อในสมุดออกนอกบริเวณ ทั้งไป – กลับ
10. การดูแลเรื่องสุขภาพ
10.1 นักเรียนทีเ่ จ็บปวยใหแจงนายทหารปกครองเพื่อใหฝายพยาบาลดูแล
10.2 ถาเปนปญหาสุขภาพเล็กนอย เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง ถายทอง ฯลฯ ทางสถาบันจะดูแลใหยารับประทานและติดตามอาการอยาง
ใกลชิด
10.3 หากอาการยังไมดขี ึ้นทางสถาบันจะนําสงโรงพยาบาล โดยแจงผูปกครองใหทราบกอนและผูปกครองตองเปนผูอ อกคารักษาพยาบาล
10.4 อนุญาตใหผูปกครองนํานักเรียนกลับพักฟนที่บานได ในกรณีที่นักเรียนปวย ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการติดตอไปยังเพื่อนคนอื่นๆ
ได (เฉพาะนักเรียนที่อยูบริเวณใกลโรงเรียน) ถาหากเปนนักเรียนตางจังหวัดไกลๆ จะจัดที่นอนใหแยกจากเพื่อน

ตารางปฏิบัติประจําวัน
เวลา
06.00 – 08.00
08.00 – 09.00
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 21.30
21.30 >>>>>

การปฏิบัติ
ตื่นนอนและทํากิจวัตรสวนตัว
รับประทานอาหารเชา
เรียนภาคเชา
รับประทานอาหารกลางวัน
เรียนภาคบาย
ออกกําลังกาย
อาบน้ําทํากิจวัตรเวลาเย็น
รับประทานอาหารเย็น
เรียนภาคค่ํา
ฝกทําแบบฝกหัด/ เรียนเสริม

หมายเหตุ ทุกวันอาทิตย จะมีการปลอยใหนักเรียนกลับบานไดตั้งแตเวลา 0๘๓0 – 1830 น.

(มีพี่เลี้ยง และ อาจารยคอยใหคําปรึกษาตลอด
ดูแลควบคุมโดย น.ต. ธนพิสิษฐ ศรีดาวเรือง และ น.ต.วิวัตร มาศผล 089 - 5420018)

