
 

 

สถาบันกวดวิชาเขาเตรยีมทหาร 
 Cadet Centre 

ที่ 1 เตรียมทหาร 2 ปซอน โรงเรียนนายเรือ ป  54 -55 
 

คูมือนักเรยีน 

คอรสติวเขม ตุลาคม 

วันที่ ๓ - 24 ต.ค. 255๘ 
สถานที่เขาคาย สระวายน้ํา อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 

 
 

ผลงานของสถาบันฯ 
สอบไดที่ 1 เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ ป 54 

ท่ี 2 โครงการชางเผือก โรงเรยีนนายเรืออากาศ ป 54 
สอบติด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

นนร.ศรนรินทร ชัยยอดพรม  (นองโจ) 

สอบไดท่ี 1 เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ ป 55 
สอบไดที่ 6 โรงเรียนนายรอย จปร. ป55 

สอบไดที่ 6 โครงการชางเผือก รร.นายเรืออากาศ ป55  
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 รุน 42 นายทหารสัญญาบัตร ระดับการศึกษา ป.โท วิศวกรรม  

ติดตอสถาบัน 089 – 5420018, 085 - 8394011        ติดตามขอมูล ขาวสาร ไดที่    
www.cadetcentre.com  fb.com/cadetcentre  Line ID: Cadetcentre 



ระเบียบการเขาคายโดยละเอียด 
1. สิ่งท่ีตองเตรียมมา 

o ถุงเทา      5 คู 
o กางเกงใน      5 ตัว 
o กางเกงวายน้ํา     1 ตัว 
o รองเทาพละ     1 คู 
o รองเทาแตะ     1 คู 
o ชุดกีฬา      5 ชุด 
o ขันน้ํา อุปกรณอาบน้ํา    1 ชุด 
o สมุดจด      5 เลม 
o อุปกรณการเรียนและหนังสือเรียนที่ใชอานสําหรับสอบ 
o เคร่ืองใชสวนตัว ยาสีฟน แปรงสีฟน สบู ผาเช็ดตัว ฯลฯ 
o ยารักษาโรคประจําตัว 

 
2. สิ่งที่ไมตองนํามา 

o ของใชไฟฟาทุกชนิด รวมถึงโทรศพัทมือถอื หามนํามาเด็ดขาด ยกเวนกรณีจําเปนนักเรียนตองเดินทางมาเอง อนุญาตใหนํามา
เองได แตเมื่อมาถึงตองฝากไวกับทางสถาบันจนกวาจะถึงวันกลับ (ทางสถาบันฯมีโทรศัพทใหใชตดิตอกับผูปกครองแลว) 

o Tablet ทุกชนิด หามนํามาเปนอนัขาด  
o อุปกรณตางๆที่เปนอันตราย รวมถึงอปุกรณการพนันทุกชนิด หามนํามาเด็ดขาด เชน มีดพก ไมบรรทัดเหล็ก 
o ของมีคา เชน สรอยคอทองคํา หรือเงินสดจํานวนมาก หากกลัววานักเรียนจะเงินไมพอใชใหฝากไวกับทางสถาบันฯ 

 
3. การปฏิบัติเมื่อเขามาเขาคาย มขีอปฏิบตัิดังนี ้

o นักเรียนตองมีความมุงมั่น ตั้งใจเรียนอยางแทจริง 
o ปฏิบัติตามตารางปฏิบัตปิระจําวัน 
o มีระเบียบวินัย 
o เชื่อฟงครู อาจารย นายทหารปกครอง และนักเรียนเตรียมทหารปกครอง 

 
4. การลงโทษ 
 4.1 ตักเตือน 
 4.2 ทําโทษสําหรับความผิดเล็กนอย เพ่ือใหมีวินัยและเสริมสรางความแข็งแรงใหกับรางกาย เชน การยึดพื้น ดึงขอ เปนตน 
 4.3 เม่ือทําผดิซ้ําๆ จะดําเนินการแจงผูปกครอง 
 4.4 ปลดออกจากการเปนนักเรียนของ Cadet Centre ในกรณีที่ทําผิดรายแรง 
  4.4.1 มีบุหร่ี สิ่งเสพติด ของมึนเมา ในครอบครอง 
  4.4.2 ทําตนไมเหมาะสม มีพฤตกิรรมเปนนักเลง ใชคาํพูด ไมสุภาพ สรางความเดอืนรอนแกผูอื่น 
  4.4.3 มีอาวุธในครอบครอง 
  4.4.4 การกระทําท่ีเห็นวามีผลกระทบ หรือมอีันตรายรายแรงตอสวนรวม 
  4.4.5 ถาตรวจพบนักเรียนแอบใชหรือพก โทรศัพทมือถอื หรือเคร่ืองเลนเกมส เชน Ipad, Tablet, notebook, mp3 ตางๆ 
ทางสถาบันฯจะยึดไวและใหทางผูปกครองมารับคืน หรือจนกวาจะจบคอรส 
 
 
 
5. ระเบียบปฏิบัติการเขาหองพัก 

5.1 ถอดและจัดวางรองเทา ใหเปนระเบียบ กอนเขาหองพัก 
 5.2 จัดระเบียบหองนอนใหเรียบรอยทุกเชา 
 5.3 สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ใสขันน้ํา(เขียนชือ่ทีข่ันนํ้าดวย) 
 5.4 ผาเช็ดตัวที่ใชแลวใหผึ่งไวท่ีราวตากผาท่ีจดัใหและใสไมแขวนใหเรียบรอย 
 5.5 จะปดหองนอน ในเวลาเรียน เพื่อปองกันการสูญหาย หากตรวจพบนักเรียนเขาไปในหองพักในเวลาดังกลาว จะถูกทําโทษ ยกเวน 
นักเรียนที่เจ็บปวยและมีความจําเปนที่นอนพัก หรือลมืของ แตตองขออนุญาตนายทหารปกครองกอนเทาน้ัน 



 5.6 หามนําเอาอาหาร ทุกชนดิเก็บไวในหองนอน เพ่ือปองกันแมลงและทําใหเกิดความสกปรก 
 5.7 หามนําของมีคาเก็บไวในหองนอนเด็ดขาด (ถาหายทางสถาบันจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น) 
 5.8 ที่นอนมไีวเฉพาะของแตละคน หามเปลีย่นท่ีนอนโดยไมแจงใหเจาหนาที่ทราบ เพ่ืองายตอการตรวจสอบ ดูแล 
 5.9 นักเรียนที่พักอยูในหองเดียวกันตองรวมกันรับผิดชอบดูแลของสวนกลางท่ีมอียูในหอง เชน เคร่ืองปรับอากาศ อยาใหชํารุดเสียหาย 
 5.10 ชวยกันปดนํ้า ไฟฟา เคร่ืองปรับอากาศ เมื่อเลิกใชทุกคร้ัง 
 
6. ระเบยีบการสงซักผา 
 6.1 เขียนชือ่ รหัส เลขหองนอน ที่ชายผาทุกตัว 
 6.2 จัดผูรับผดิชอบสงผาซักซึ่งตองนําผาไปสงและรับกลับในแตละวัน 
 6.3 สงผาซกั กอนเวลา 08.30 น. 
 6.4 หามนําเสือ้ผาของผูอื่นไปใช กอนไดรับอนญุาตจากเจาของ 
 
7. ระเบียบการปฏิบัติสําหรับการเยี่ยม – ติดตอนักเรียน 
 7.1 ผูปกครองสามารถเย่ียมนักเรียนไดทุกวัน เวลา 16.00 – 19.00 น. 
 7.2 ถามีเหต ุจําเปน ตองโทรหานักเรียน ใหโทรติดตอในชวงเวลา 21.00 – 22.00 น. หรือโทร 085 – 8394011 
 
8. การปฏิบัติของผูปกครองเมือ่เขาเยี่ยมนักเรียน 
 8.1 ถาตองการขออนุญาตนํานักเรียนออกนอกสถานที่ให ขออนุญาตจากนายทหารปกครองเทานั้น 
 8.2 เม่ือพานักเรียนออกนอกสถานท่ีแลว กรุณาพานักเรียนกลับเขาที่พักตามเวลาท่ีกําหนดเพื่อความพรอมในการเรียน 
 8.3 การปฏิบัติในการขออนญุาตออกนอกสถานท่ี 
  8.3.1 การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนตองมผีูปกครองมารับ 
  8.3.2 เวลาขออนญุาตออก 16.00 น. 
  8.3.3 เวลาเขาไมเกิน 18.45 น. (ยกเวนนักเรียนมีความจําเปนจริงๆ) 
 
9. ระเบียบขออนุญาตออกนอกบริเวณของนักเรียน 
 9.1 นักเรียนตองเซ็นชื่อในสมุดออกนอกบริเวณ ทั้งไป – กลับ 
 
10. การดูแลเร่ืองสุขภาพ 
 10.1 นักเรียนทีเ่จ็บปวยใหแจงนายทหารปกครองเพ่ือใหฝายพยาบาลดูแล 
 10.2 ถาเปนปญหาสุขภาพเล็กนอย เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง ถายทอง ฯลฯ ทางสถาบันจะดูแลใหยารับประทานและติดตามอาการอยาง
ใกลชิด 
 10.3 หากอาการยังไมดขีึ้นทางสถาบันจะนําสงโรงพยาบาล โดยแจงผูปกครองใหทราบกอนและผูปกครองตองเปนผูออกคารักษาพยาบาล 
 10.4 อนุญาตใหผูปกครองนํานักเรียนกลับพักฟนท่ีบานได ในกรณทีี่นักเรียนปวย ซึ่งอาจเปนสาเหตทุําใหเกิดการติดตอไปยังเพื่อนคนอื่นๆ
ได (เฉพาะนักเรียนท่ีอยูบริเวณใกลโรงเรียน) ถาหากเปนนักเรียนตางจังหวัดไกลๆ จะจัดที่นอนใหแยกจากเพ่ือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางปฏิบัติประจําวัน 
เวลา การปฏิบัติ 

06.00 – 08.00 ต่ืนนอนและทํากิจวัตรสวนตัว 
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 อาบน้ําทาํกิจวัตรเวลาเย็น 
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.30 เรียนภาคค่ํา 
21.30 >>>>> ฝกทําแบบฝกหัด/ เรียนเสริม 

 
หมายเหตุ ทุกวันอาทิตย จะมีการปลอยใหนักเรียนกลับบานไดตั้งแตเวลา 0๘๓0 – 1830 น. 
 

 
 

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

 
 
 
 



 


