
 

 

สถาบนักวดวิชาเขา้เตรียมทหาร 
 Cadet Centre 

ที่ 1 เตรียมทหาร 2 ปีซ้อน โรงเรียนนายเรือ ปี  54 -55 
 

 
 

คู่มือนักเรียน 
คอร์สติวเข้ม ตุลาคม 

วันที่ 5 -26 ต.ค. 2556 
 
 
 
 
 
 

ผลงานล่าสุดของสถาบันฯ 
รวมผลงานปี 55 สอบตดิรอบแรก ท้ังหมด 9  คน  31 ท่ี 
รวมผลงานปี 56 สอบตดิรอบแรก ท้ังหมด 19  คน  59 ท่ี 

 
 
 
 

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



ระเบียบการเขา้ค่ายโดยละเอียด 
1. ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมมา 

o ถุงเทา้      5 คู่ 
o กางเกงใน     5 ตวั 
o กางเกงวา่ยนํ้า     1 ตวั 
o รองเทา้พละ     1 คู่ 
o รองเทา้แตะ     1 คู่ 
o ชุดกีฬา      5 ชุด 
o ขนันํ้า      1 ใบ 
o สมุดจด      5 เล่ม 
o อุปกรณ์การเรียนและหนงัสือเรียนท่ีใชอ้่านสาํหรับสอบ 
o เคร่ืองใชส่้วนตวั ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ผา้เชด็ตวั ฯลฯ 
o ยารักษาโรคประจาํตวั 

 
 เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพือ่สมคัรโครงการช้างเผอืก โรงเรียนนายเรืออากาศ สําหรับนักเรียนม. 3 – 5  

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จํานวน 2 รูป 
2. ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ  
3. สําเนาหลกัฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน ที่ระบุคะแนนเฉลีย่สะสม 
4. สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมคัร 

2. ส่ิงท่ีไม่ตอ้งนาํมา 
o ของใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงโทรศพัทมื์อถือ หา้มนาํมาเดด็ขาด ยกเวน้กรณีจาํเป็นนกัเรียนตอ้งเดินทางมาเอง อนุญาตใหน้าํมา

เองได ้แต่เม่ือมาถึงตอ้งฝากไวก้บัทางสถาบนัจนกวา่จะถึงวนักลบั (ทางสถาบนัฯมีโทรศพัทใ์หใ้ชติ้ดต่อกบัผูป้กครองแลว้) 
o Tablet ทุกชนิด หา้มนาํมาเป็นอนัขาด  
o อุปกรณ์ต่างๆท่ีเป็นอนัตราย รวมถึงอุปกรณ์การพนนัทุกชนิด หา้มนาํมาเดด็ขาด เช่น มีดพก ไมบ้รรทดัเหลก็ 
o ของมีค่า เช่น สร้อยคอทองคาํ หรือเงินสดจาํนวนมาก หากกลวัวา่นกัเรียนจะเงินไม่พอใชใ้หฝ้ากไวก้บัทางสถาบนัฯ 

 
3. การปฏิบติัเม่ือเขา้มาเขา้ค่าย มีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

o นกัเรียนตอ้งมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจเรียนอยา่งแทจ้ริง 
o ปฏิบติัตามตารางปฏิบติัประจาํวนั 
o มีระเบียบวนิยั 
o เช่ือฟังครู อาจารย ์นายทหารปกครอง และนกัเรียนเตรียมทหารปกครอง 

 
4. การลงโทษ 
 4.1 ตกัเตือน 
 4.2 ทาํโทษสาํหรับความผดิเลก็นอ้ย เพ่ือใหมี้วินยัและเสริมสร้างความแขง็แรงใหก้บัร่างกาย เช่น การยดึพ้ืน ดึงขอ้ เป็นตน้ 
 4.3 เม่ือทาํผดิซํ้ าๆ จะดาํเนินการแจง้ผูป้กครอง 
 4.4 ปลดออกจากการเป็นนกัเรียนของ Cadet Centre ในกรณีท่ีทาํผดิร้ายแรง 
  4.4.1 มีบุหร่ี ส่ิงเสพติด ของมึนเมา ในครอบครอง 
  4.4.2 ทาํตนไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมเป็นนกัเลง ใชค้าํพดู ไม่สุภาพ สร้างความเดือนร้อนแก่ผูอ่ื้น 
  4.4.3 มีอาวธุในครอบครอง 



  4.4.4 การกระทาํท่ีเห็นวา่มีผลกระทบ หรือมีอนัตรายร้ายแรงต่อส่วนรวม 
  4.4.5 ถา้ตรวจพบนกัเรียนแอบใชห้รือพก โทรศพัทมื์อถือ หรือเคร่ืองเล่นเกมส์ เช่น Ipad, Tablet, notebook, mp3 ต่างๆ ทาง
สถาบนัฯจะยดึไวแ้ละใหท้างผูป้กครองมารับคืน หรือจนกวา่จะจบคอร์ส 
 
5. ระเบียบปฏิบติัการเขา้หอ้งพกั 

5.1 ถอดและจดัวางรองเทา้ ใหเ้ป็นระเบียบ ก่อนเขา้หอ้งพกั 
 5.2 จดัระเบียบหอ้งนอนใหเ้รียบร้อยทุกเชา้ 
 5.3 สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ใส่ขนันํ้า(เขียนช่ือท่ีขนันํ้าดว้ย) 
 5.4 ผา้เช็ดตวัท่ีใชแ้ลว้ใหผ้ึ่งไวท่ี้ราวตากผา้ท่ีจดัใหแ้ละใส่ไมแ้ขวนใหเ้รียบร้อย 
 5.5 จะปิดหอ้งนอน ในเวลาเรียน เพ่ือป้องกนัการสูญหาย หากตรวจพบนกัเรียนเขา้ไปในหอ้งพกัในเวลาดงักล่าว จะถกูทาํโทษ ยกเวน้ 
นกัเรียนท่ีเจบ็ป่วยและมีความจาํเป็นท่ีนอนพกั หรือลืมของ แต่ตอ้งขออนุญาตนายทหารปกครองก่อนเท่านั้น 
 5.6 หา้มนาํเอาอาหาร ทุกชนิดเกบ็ไวใ้นหอ้งนอน เพ่ือป้องกนัแมลงและทาํใหเ้กิดความสกปรก 
 5.7 หา้มนาํของมีค่าเกบ็ไวใ้นหอ้งนอนเดด็ขาด (ถา้หายทางสถาบนัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน) 
 5.8 ท่ีนอนมีไวเ้ฉพาะของแต่ละคน หา้มเปล่ียนท่ีนอนโดยไม่แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ ดูแล 
 5.9 นกัเรียนท่ีพกัอยูใ่นหอ้งเดียวกนัตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบดูแลของส่วนกลางท่ีมีอยูใ่นหอ้ง เช่น เคร่ืองปรับอากาศ อยา่ใหช้าํรุดเสียหาย 
 5.10 ช่วยกนัปิดนํ้า ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ เม่ือเลิกใชทุ้กคร้ัง 
 
6. ระเบียบการส่งซกัผา้ 
 6.1 เขียนช่ือ รหสั เลขหอ้งนอน ท่ีชายผา้ทุกตวั 
 6.2 จดัผูรั้บผดิชอบส่งผา้ซกัซ่ึงตอ้งนาํผา้ไปส่งและรับกลบัในแต่ละวนั 
 6.3 ส่งผา้ซกั ก่อนเวลา 08.30 น. 
 6.4 หา้มนาํเส้ือผา้ของผูอ่ื้นไปใช ้ก่อนไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ 
 
7. ระเบียบการปฏิบติัสาํหรับการเยีย่ม – ติดต่อนกัเรียน 
 7.1 ผูป้กครองสามารถเยีย่มนกัเรียนไดทุ้กวนั เวลา 16.00 – 19.00 น. 
 7.2 ถา้มีเหตุ จาํเป็น ตอ้งโทรหานกัเรียน ใหโ้ทรติดต่อในช่วงเวลา 21.00 – 22.00 น. หรือโทร 085 – 8394011 
 
8. การปฏิบติัของผูป้กครองเม่ือเขา้เยีย่มนกัเรียน 
 8.1 ถา้ตอ้งการขออนุญาตนาํนกัเรียนออกนอกสถานท่ีให ้ขออนุญาตจากนายทหารปกครองเท่านั้น 
 8.2 เม่ือพานกัเรียนออกนอกสถานท่ีแลว้ กรุณาพานกัเรียนกลบัเขา้ท่ีพกัตามเวลาท่ีกาํหนดเพ่ือความพร้อมในการเรียน 
 8.3 การปฏิบติัในการขออนุญาตออกนอกสถานท่ี 
  8.3.1 การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนตอ้งมีผูป้กครองมารับ 
  8.3.2 เวลาขออนุญาตออก 16.00 น. 
  8.3.3 เวลาเขา้ไม่เกิน 18.45 น. (ยกเวน้นกัเรียนมีความจาํเป็นจริงๆ) 
 
9. ระเบียบขออนุญาตออกนอกบริเวณของนกัเรียน 
 9.1 นกัเรียนตอ้งเซ็นช่ือในสมุดออกนอกบริเวณ ทั้งไป – กลบั 
 
10. การดูแลเร่ืองสุขภาพ 
 10.1 นกัเรียนท่ีเจบ็ป่วยใหแ้จง้นายทหารปกครองเพื่อใหฝ่้ายพยาบาลดูแล 



 10.2 ถา้เป็นปัญหาสุขภาพเลก็นอ้ย เช่น ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง ถ่ายทอ้ง ฯลฯ ทางสถาบนัจะดูแลใหย้ารับประทานและติดตามอาการอยา่ง
ใกลชิ้ด 
 10.3 หากอาการยงัไม่ดีข้ึนทางสถาบนัจะนาํส่งโรงพยาบาล โดยแจง้ผูป้กครองใหท้ราบก่อนและผูป้กครองตอ้งเป็นผูอ้อกค่า
รักษาพยาบาลเอง 
 10.4 อนุญาตใหผู้ป้กครองนาํนกัเรียนกลบัพกัฟ้ืนท่ีบา้นได ้ในกรณีท่ีนกัเรียนป่วย ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดการติดต่อไปยงัเพ่ือนคน
อ่ืนๆได ้(เฉพาะนกัเรียนท่ีอยูบ่ริเวณใกลโ้รงเรียน) ถา้หากเป็นนกัเรียนต่างจงัหวดัไกลๆ จะจดัท่ีนอนใหแ้ยกจากเพ่ือน 
 

 

ตารางปฏิบติัประจาํวนั 
 

เวลา การปฏิบติั 
06.00 – 08.00 ต่ืนนอนและทาํกิจวตัรส่วนตวั 
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเชา้ 
09.00 – 12.00  เรียนภาคเชา้ 
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 16.00 เรียนภาคบ่าย 
16.00 – 17.30 ออกกาํลงักาย 
17.30 – 18.00 อาบนํ้าทาํกิจวตัรเวลาเยน็ 
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเยน็ 
19.00 – 21.30 เรียนภาคคํ่า 
21.30 >>>>> ฝึกทาํแบบฝึกหดั/ เรียนเสริม 
 
หมายเหตุ ทุกวนัอาทิตย ์จะมีการปล่อยใหน้กัเรียนกลบับา้นไดต้ั้งแต่เวลา 0830 – 1830 น. 
 

(มีพี่เล้ียง และ อาจารยค์อยใหค้าํปรึกษาตลอด  
ดูแลควบคุมโดย ร.อ.ธนพิสิษฐ ์ศรีดาวเรือง  089 - 5420018) 


