
 

 

 

 

ประกาศกองวิชาการและสารนิเทศ พรีเทสท์ (ไทยแลนด์) ฉบับที่ 2 
เรื่อง ตารางกิจกรรมโครงการเตรียมความพรอ้มส าหรับนักเรียน 

สู่คณะแพทยศาสตร์ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 
(ค่ายตามติดพิชิตแพทยศาสตร์) 

 

ภารกิจที่ 1 (กิจกรรมปฐมนิเทศ) 
  การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพส าหรับโรงเรียนนานาชาติ 
 
   08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน (กรุณารับประทานอาหารเช้ามาก่อนล่วงหน้า)   
 09.00-11.00 น.  กิจกรรมปฐมนิเทศ ส าหรับนักเรียน และผู้ปกครอง 
    เรื่อง    1.)วัตถุประสงค์ และการด าเนินโครงการ 
                2.)ข้อปฏิบัติ/ กฎระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรม 
                3.)เส้นทางสู่...คณะแพทยศาสตร์/ ทันตแพทย์ 
  11.00-12.00 น.  กิจกรรมสันทนาการส าหรับนักเรียน 
  12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
  13.00-16.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม PBL 
  16.00-17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
  17.00-18.00 น.  กิจกรรม Buddy-Budder/ จัดสรรห้องพัก 
  18.00-22.00 น.  เก็บสัมภาระสู่ที่พัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภารกิจที่ 2 (จ าลองสนามสอบแพทย์ กสพท.) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-10.30 น.  สอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. 
10.30-11.15 น.  สอบ วิชาคณิตศาสตร์ 
11.15-12.00 น.  สอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-15.00 น.  สอบ วิชาวิทยาศาสตร ์(เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา) 
15.00-15.45 น.  สอบ วิชาภาษาไทย 
15.45-16.30 น.  สอบ วิชาสังคมศึกษา 
16.30-17.30 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
17.30-22.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง) 
 

 

ภารกิจที่ 3 (สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ วิชาคณิตศาสตร์) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่1 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-16.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่2 
16.00-17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
17.00-19.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่3 
19.00-20.00 น.  “ภารกิจพิเศษ” ประจ าวัน 
20.00-22.00 น.  อ่านหนังสือ & พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง) 
 

 

 

 



 

 

ภารกิจที่ 4 (สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ วิชาฟิสิกส์) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่1 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-16.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่2 
16.00-17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
17.00-19.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่3 
19.00-20.00 น.  “ภารกิจพิเศษ” ประจ าวัน 
20.00-22.00 น.  อ่านหนังสือ & พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง) 
 

 

 

ภารกิจที่ 5 (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
07.30-08.00 น.  ลงทะเบียน/ ขึ้นรถ 
08.00-12.00 น.  กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ช่วงที่ 1 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 
13.00-17.00 น.  กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ช่วงที่ 2 
17.00-18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
18.00-22.00 น.  อ่านหนังสือ & พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง) 
 

 

 

 

 

 



 

 

ภารกิจที่ 6 (สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ วิชาเคม)ี 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่1 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-16.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่2 
16.00-17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
17.00-19.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่3 
19.00-20.00 น.  “ภารกิจพิเศษ” ประจ าวัน 
20.00-22.00 น.  อ่านหนังสือ & พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง) 
 

  

 
 

 

ภารกิจที่ 7 (เวิร์กชอป & แล็บปฏิบัติการ) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-12.00 น.  เวิร์คช็อปทางการแพทย์ พร้อมทดสอบรายบุคคล 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-16.00 น.  แล็ปปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (ANATOMY LAB) 
16.00-17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
17.00-19.00 น.  สอบ “แล็ปกร๊ิง” วิชา กายวิภาคศาสตร์  
19.00-22.00 น.  อ่านหนังสือ & พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง) 
 

 

 



 

 

ภารกิจที่ 8 (สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ วิชาชีววิทยา) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่1 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-16.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่2 
16.00-17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
17.00-19.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่3 
19.00-20.00 น.  “ภารกิจพิเศษ” ประจ าวัน 
20.00-22.00 น.  อ่านหนังสือ & พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง)  

 

 

 

ภารกิจที่ 9 (สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ วิชาภาษาอังกฤษ) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่1 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-16.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่2 
16.00-17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
17.00-19.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่3 
19.00-20.00 น.  “ภารกิจพิเศษ” ประจ าวัน 
20.00-22.00 น.  อ่านหนังสือ & พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง) 

 

 

 

 



 

 

ภารกิจที่ 10 (กิจกรรม ภารกิจลับ พิชิต...แพทยศาสตร์) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-12.00 น.  กิจกรรม ภารกิจลับ พิชิต...แพทยศาสตร์ ช่วงที่ 1 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-16.00 น.  กิจกรรม ภารกิจลับ พิชิต...แพทยศาสตร์ ช่วงที่ 2 
16.00-17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
17.00-22.00 น.  อ่านหนังสือ & พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง) 
 

 

 

ภารกิจที่ 11 (สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ วิชาสังคมศึกษา) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่1 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-16.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่2 
16.00-17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
17.00-19.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่3 
19.00-20.00 น.  “ภารกิจพิเศษ” ประจ าวัน 
20.00-22.00 น.  อ่านหนังสือ & พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง) 
 

  

 

 

 

 



 

 

ภารกิจที่ 12 (สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ วิชาเฉพาะแพทย์) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่1 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-16.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่2 
16.00-17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
17.00-19.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่3 
19.00-20.00 น.  “ภารกิจพิเศษ” ประจ าวัน 
20.00-22.00 น.  อ่านหนังสือ & พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง)  

 

 

ภารกิจที่ 13 (สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-12.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่1 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-16.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่2 
16.00-17.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
17.00-19.00 น.  สรุปข้อสอบ & ตะลุยโจทย์ ช่วงที่3 
19.00-20.00 น.  “ภารกิจพิเศษ” ประจ าวัน 
20.00-22.00 น.  อ่านหนังสือ & พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง) 
 

 

 
 

 

 



 

 

ภารกิจที่ 14 (จ าลองสนามสอบแพทย์ กสพท.) 
  การแต่งกาย : เสื้อและกางเกงขายาวแบบสุภาพ รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน & สันทนาการ 
09.00-10.30 น.  สอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. 
10.30-11.15 น.  สอบ วิชาคณิตศาสตร์ 
11.15-12.00 น.  สอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-15.00 น.  สอบ วิชาวิทยาศาสตร ์(เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา) 
15.00-15.45 น.  สอบ วิชาภาษาไทย 
15.45-16.30 น.  สอบ วิชาสังคมศึกษา 
16.30-17.30 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
18.00-22.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. เป็นต้นไป เข้านอน (กลับเข้าสู่ห้องพักของตนเอง) 

 

 

ภารกิจที่ 15 (กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ) 
  การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพส าหรับโรงเรียนนานาชาติ 

06.00-07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน/ คืนห้องพัก 
09.00-12.00 น.  กิจกรรมอ าลา/ เฉลย Buddy-Budder 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ( บุฟเฟ่ต์ ) 
13.00-15.00 น.  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ส าหรับนักเรียน และผู้ปกครอง 
   เรื่อง  1.) แจ้งผลสอบ/ ผลการประเมินรายบุคคล 
           2.) การเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบจริง 
           3.) ชี้แจงการสอบ กสพท. 
15.00-16.00 น.  มอบใบประกาศนียโครงการและมอบรางวัล แก่ผู้ที่มีคะแนนดีเด่น  
 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ  

1.) สิ่งที่ต้องเตรียมในวันค่าย 
  1.1) เส้ือและกางเกงขายาวแบบสุภาพ ส าหรับ 13 วัน (จะได้รับเส้ือค่ายอีก 5 ตวั ณ จุดลงทะเบยีน) 
  1.2) ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพส าหรับโรงเรียนนานาชาติ ส าหรบัท ากิจกรรมในวันที่ 1 และ 15 ของค่าย 
  1.3) ชุดนอน ส าหรบั 15 วัน 
  1.4) อุปกรณ์เคร่ืองเขียนส่วนตัว 
  1.5) ยาส าหรบัโรคประจ าตวั หรอือาการที่เกิดขึ้นได้บ่อย 
  1.6) ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ฯลฯ 
  1.7) บัตรประชาชน และหลักฐานการช าระค่าสมัคร (เพือ่ส ารองไว้ยืนยันในกรณีที่รายชื่อมีปญัหา/ไม่มีรายชื่อ) 

2.) ห้องพัก (จะได้รับกุญแจหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันแรก โดยจะแยกโซนห้องพักชาย/หญิง) 
  2.1) นักเรียนสามารถเลือกรูมเมทได้เองโดยการแจง้ความจ านงต่อเจ้าหน้าที่ในวันค่าย(หลังเสรจ็ส้ินกิจกรรมภาคค่ า) 
                  โดยอาจจะจับคู่กบัเพื่อนมาก่อนล่วงหน้า หรือค่อยมาหาเพื่อนในวันค่ายกรณีที่สมัครมาคนเดียว 
 2.2) ห้องพักมขีนาด 2 คน และ 4 คน (แล้วแต่ขนาดห้อง) โดยจะทราบในวันคา่ยเท่านั้น  
  2.3) มัดจ ากุญแจในวันแรก 200 บาท/กุญแจ 1 ชุด และจะได้คืนในวันสุดท้าย 

3.) อาหาร 
  3.1) ทางค่ายจัดเตรียมอาหาร/เครื่องดื่มให้ครบทุกมื้อแลว้ โดยนักเรียนที่เคยแจ้งความประสงคอ์าหารพิเศษไว้ตอนสมัคร        
        กรุณาแจง้เจ้าหน้าที่ให้ทราบอีกคร้ังในวันค่าย 

4.) กฎระเบียบในการเข้าค่าย 
  4.1) นักเรียนทุกคนต้องพักในทีพ่ักที่ทางค่ายจัดไว้ให้ชว่งการเขา้ค่ายเท่านั้น และไม่สามารถออกนอกสถานที่จัดกิจกรรมได ้
         มิเช่นน้ันทางค่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
         (ยกเว้นผู้ปกครองแจง้ความจ านงขอรับนักเรียนออกนอกสถานที่ หรือกลับไปพักที่บ้าน โดยแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร) 
  4.2) นักเรียนต้องให้ความร่วมมอืและปฏิบัติตามค าแนะน าด้านความปลอดภัยของอาจารย์และเจ้าหน้าทีค่่ายทุกคน 
  4.3) นักเรียนควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้น หรือรองเท้าแตะ ในการท ากิจกรรมของโครงการ 
  4.4) นักเรียนต้องไม่ประพฤตตินดังต่อไปนี้ในขณะอยู่ค่าย 
   - ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาวทุกกรณี  
   - เล่นการพนันหรืออบายมุขทุกชนิด  
   - เสพสุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติดทุกประเภท  
   - ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึง่ทรัพย์ของผู้อื่นหรือในส่วนของโครงการได้รับ  
     ความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นนักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทัง้หมด  
   - ลักทรัพย์  
   - กระท าความผิดอาญา 
   - ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  
   - มีอาวธุร้ายแรงในครอบครอง  
   - ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรอืท าใหผู้้อื่นเกิดความร าคาญในยามวิกาล 
  4.5) นักเรียนต้องเข้าเรียน หรือร่วมกจิกรรมของโครงการทั้งหมด หากมีเหตจุ าเป็นจะต้องเหตผุลให้กับเจา้หน้าทีท่ันท ี
  4.6) นักเรียนต้องปฏิบัตติามกฎระเบียบของห้องพักและห้องปฏบิัติการแต่ละฐานกิจกรรมอย่างเคร่งครัด  

 



 

 

5.สอบถามขอ้มูลเพิม่เติม  
  ฝ่ายประชาสมัพันธ์: 088-790-4819 ส านักงาน 
  ฝ่ายกิจกรรมและประสานงานโครงการ: 088-851-2577 คุณพงศธร บัวทอง 
  ฝ่ายสารสนเทศและระบบ: 097-353-1122 คุณปรมินทร ์จ่าทอง 
  
  สายด่วน 09-5432-7999 คุณจิรวิวัฒน์ ด านุ่น (ผู้รับผิดชอบโครงการ)       

   

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน     

 

 

       ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 

 

 

     (นายจิรวิวฒัน์ ด านุ่น) 
          ผู้อ านวยการ 
            กองวชิาการและสารนิเทศ พรีเทสท์ (ไทยแลนด์) 

              


