สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
Cadet Centre
ที่ 1 เตรียมทหาร 2 ปีซ้อน โรงเรียนนายเรือ ปี 54 -55

คู่มือนักเรียน
คอร์สติวเข้ม ตุลาคม
วันที่ 5 -26 ต.ค. 2556

ผลงานล่าสุดของสถาบันฯ

รวมผลงานปี 55 สอบติดรอบแรก ทั้งหมด 9 คน 31 ที่
รวมผลงานปี 56 สอบติดรอบแรก ทั้งหมด 19 คน 59 ที่

บริหารโดย ร.อ.ธนพิสิษฐ์ ศรีดาวเรือง เตรียมทหาร รุ่น 42 นายทหารสัญญาบัตร ระดับการศึกษา ป.โท วิศวกรรม
ติดต่อสถาบัน 089 – 5420018, 085 - 8394011
ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ได้ที่ www.cadetcentre.com

ระเบียบการเข้าค่ายโดยละเอียด
1. สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมมา
o ถุงเท้า
o กางเกงใน
o กางเกงว่ายนํ้า
o รองเท้าพละ
o รองเท้าแตะ
o ชุดกีฬา
o ขันนํ้า
o สมุดจด
o อุปกรณ์การเรี ยนและหนังสื อเรี ยนที่ใช้อ่านสําหรับสอบ
o เครื่ องใช้ส่วนตัว ยาสี ฟัน แปรงสี ฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
o ยารักษาโรคประจําตัว
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เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพือ่ สมัครโครงการช้ างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ สํ าหรับนักเรียนม. 3 – 5
1. รูปถ่ ายขนาด 1 นิว้ จํานวน 2 รู ป
2. ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ
3. สํ าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสํ าเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน ที่ระบุคะแนนเฉลีย่ สะสม
4. สํ าเนาทะเบียนบ้ านผู้สมัคร
2. สิ่ งที่ไม่ตอ้ งนํามา
o ของใช้ไฟฟ้ าทุกชนิด รวมถึงโทรศัพท์มือถือ ห้ามนํามาเด็ดขาด ยกเว้นกรณี จาํ เป็ นนักเรี ยนต้องเดินทางมาเอง อนุญาตให้นาํ มา
เองได้ แต่เมื่อมาถึงต้องฝากไว้กบั ทางสถาบันจนกว่าจะถึงวันกลับ (ทางสถาบันฯมีโทรศัพท์ให้ใช้ติดต่อกับผูป้ กครองแล้ว)
o Tablet ทุกชนิด ห้ามนํามาเป็ นอันขาด
o อุปกรณ์ต่างๆที่เป็ นอันตราย รวมถึงอุปกรณ์การพนันทุกชนิด ห้ามนํามาเด็ดขาด เช่น มีดพก ไม้บรรทัดเหล็ก
o ของมีค่า เช่น สร้อยคอทองคํา หรื อเงินสดจํานวนมาก หากกลัวว่านักเรี ยนจะเงินไม่พอใช้ให้ฝากไว้กบั ทางสถาบันฯ
3. การปฏิบตั ิเมื่อเข้ามาเข้าค่าย มีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
o นักเรี ยนต้องมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจเรี ยนอย่างแท้จริ ง
o ปฏิบตั ิตามตารางปฏิบตั ิประจําวัน
o มีระเบียบวินยั
o เชื่อฟังครู อาจารย์ นายทหารปกครอง และนักเรี ยนเตรี ยมทหารปกครอง
4. การลงโทษ
4.1 ตักเตือน
4.2 ทําโทษสําหรับความผิดเล็กน้อย เพื่อให้มีวินยั และเสริ มสร้างความแข็งแรงให้กบั ร่ างกาย เช่น การยึดพื้น ดึงข้อ เป็ นต้น
4.3 เมื่อทําผิดซํ้าๆ จะดําเนินการแจ้งผูป้ กครอง
4.4 ปลดออกจากการเป็ นนักเรี ยนของ Cadet Centre ในกรณี ที่ทาํ ผิดร้ายแรง
4.4.1 มีบุหรี่ สิ่ งเสพติด ของมึนเมา ในครอบครอง
4.4.2 ทําตนไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมเป็ นนักเลง ใช้คาํ พูด ไม่สุภาพ สร้างความเดือนร้อนแก่ผอู้ ื่น
4.4.3 มีอาวุธในครอบครอง

4.4.4 การกระทําที่เห็นว่ามีผลกระทบ หรื อมีอนั ตรายร้ายแรงต่อส่ วนรวม
4.4.5 ถ้าตรวจพบนักเรี ยนแอบใช้หรื อพก โทรศัพท์มือถือ หรื อเครื่ องเล่นเกมส์ เช่น Ipad, Tablet, notebook, mp3 ต่างๆ ทาง
สถาบันฯจะยึดไว้และให้ทางผูป้ กครองมารับคืน หรื อจนกว่าจะจบคอร์ส
5. ระเบียบปฏิบตั ิการเข้าห้องพัก
5.1 ถอดและจัดวางรองเท้า ให้เป็ นระเบียบ ก่อนเข้าห้องพัก
5.2 จัดระเบียบห้องนอนให้เรี ยบร้อยทุกเช้า
5.3 สบู่ ยาสี ฟัน แปรงสี ฟัน ใส่ ขนั นํ้า(เขียนชื่อที่ขนั นํ้าด้วย)
5.4 ผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วให้ผ่งึ ไว้ที่ราวตากผ้าที่จดั ให้และใส่ ไม้แขวนให้เรี ยบร้อย
5.5 จะปิ ดห้องนอน ในเวลาเรี ยน เพื่อป้ องกันการสูญหาย หากตรวจพบนักเรี ยนเข้าไปในห้องพักในเวลาดังกล่าว จะถูกทําโทษ ยกเว้น
นักเรี ยนที่เจ็บป่ วยและมีความจําเป็ นที่นอนพัก หรื อลืมของ แต่ตอ้ งขออนุญาตนายทหารปกครองก่อนเท่านั้น
5.6 ห้ามนําเอาอาหาร ทุกชนิดเก็บไว้ในห้องนอน เพื่อป้ องกันแมลงและทําให้เกิดความสกปรก
5.7 ห้ามนําของมีค่าเก็บไว้ในห้องนอนเด็ดขาด (ถ้าหายทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น)
5.8 ที่นอนมีไว้เฉพาะของแต่ละคน ห้ามเปลี่ยนที่นอนโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ดูแล
5.9 นักเรี ยนที่พกั อยูใ่ นห้องเดียวกันต้องร่ วมกันรับผิดชอบดูแลของส่ วนกลางที่มีอยูใ่ นห้อง เช่น เครื่ องปรับอากาศ อย่าให้ชาํ รุ ดเสี ยหาย
5.10 ช่วยกันปิ ดนํ้า ไฟฟ้ า เครื่ องปรับอากาศ เมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง
6. ระเบียบการส่ งซักผ้า
6.1 เขียนชื่อ รหัส เลขห้องนอน ที่ชายผ้าทุกตัว
6.2 จัดผูร้ ับผิดชอบส่ งผ้าซักซึ่ งต้องนําผ้าไปส่ งและรับกลับในแต่ละวัน
6.3 ส่ งผ้าซัก ก่อนเวลา 08.30 น.
6.4 ห้ามนําเสื้ อผ้าของผูอ้ ื่นไปใช้ ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
7. ระเบียบการปฏิบตั ิสาํ หรับการเยีย่ ม – ติดต่อนักเรี ยน
7.1 ผูป้ กครองสามารถเยีย่ มนักเรี ยนได้ทุกวัน เวลา 16.00 – 19.00 น.
7.2 ถ้ามีเหตุ จําเป็ น ต้องโทรหานักเรี ยน ให้โทรติดต่อในช่วงเวลา 21.00 – 22.00 น. หรื อโทร 085 – 8394011
8. การปฏิบตั ิของผูป้ กครองเมื่อเข้าเยีย่ มนักเรี ยน
8.1 ถ้าต้องการขออนุญาตนํานักเรี ยนออกนอกสถานที่ให้ ขออนุญาตจากนายทหารปกครองเท่านั้น
8.2 เมื่อพานักเรี ยนออกนอกสถานที่แล้ว กรุ ณาพานักเรี ยนกลับเข้าที่พกั ตามเวลาที่กาํ หนดเพื่อความพร้อมในการเรี ยน
8.3 การปฏิบตั ิในการขออนุญาตออกนอกสถานที่
8.3.1 การขออนุญาตออกนอกโรงเรี ยนต้องมีผปู้ กครองมารับ
8.3.2 เวลาขออนุญาตออก 16.00 น.
8.3.3 เวลาเข้าไม่เกิน 18.45 น. (ยกเว้นนักเรี ยนมีความจําเป็ นจริ งๆ)
9. ระเบียบขออนุญาตออกนอกบริ เวณของนักเรี ยน
9.1 นักเรี ยนต้องเซ็นชื่อในสมุดออกนอกบริ เวณ ทั้งไป – กลับ
10. การดูแลเรื่ องสุ ขภาพ
10.1 นักเรี ยนที่เจ็บป่ วยให้แจ้งนายทหารปกครองเพื่อให้ฝ่ายพยาบาลดูแล

10.2 ถ้าเป็ นปั ญหาสุ ขภาพเล็กน้อย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ถ่ายท้อง ฯลฯ ทางสถาบันจะดูแลให้ยารับประทานและติดตามอาการอย่าง
ใกล้ชิด
10.3 หากอาการยังไม่ดีข้ ึนทางสถาบันจะนําส่ งโรงพยาบาล โดยแจ้งผูป้ กครองให้ทราบก่อนและผูป้ กครองต้องเป็ นผูอ้ อกค่า
รักษาพยาบาลเอง
10.4 อนุญาตให้ผปู้ กครองนํานักเรี ยนกลับพักฟื้ นที่บา้ นได้ ในกรณี ที่นกั เรี ยนป่ วย ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดการติดต่อไปยังเพื่อนคน
อื่นๆได้ (เฉพาะนักเรี ยนที่อยูบ่ ริ เวณใกล้โรงเรี ยน) ถ้าหากเป็ นนักเรี ยนต่างจังหวัดไกลๆ จะจัดที่นอนให้แยกจากเพื่อน

ตารางปฏิบตั ิประจําวัน
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 >>>>>

การปฏิบตั ิ
ตื่นนอนและทํากิจวัตรส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้า
เรี ยนภาคเช้า
รับประทานอาหารกลางวัน
เรี ยนภาคบ่าย
ออกกําลังกาย
อาบนํ้าทํากิจวัตรเวลาเย็น
รับประทานอาหารเย็น
เรี ยนภาคคํ่า
ฝึ กทําแบบฝึ กหัด/ เรี ยนเสริ ม

หมายเหตุ ทุกวันอาทิตย์ จะมีการปล่อยให้นกั เรี ยนกลับบ้านได้ต้ งั แต่เวลา 0830 – 1830 น.
(มีพี่เลี้ยง และ อาจารย์คอยให้คาํ ปรึ กษาตลอด
ดูแลควบคุมโดย ร.อ.ธนพิสิษฐ์ ศรี ดาวเรื อง 089 - 5420018)

