
 

ก ำหนดกำรค่ำยปรับพื้นฐำน นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 4 และนักเรียนย้ำยเข้ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ระหว่ำงวันที่ 11-13 พฤษภำคม 2565 

 

เวลำ กิจกรรม ฝ่ำยที่รับผิชอบ 
วันพุธที่ 11 พฤษภำคม 2565 

09.00 – 10.00น. 
นักเรียนใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
คัดกรองนักเรียนรายบุคคล พร้อมส่งผลตรวจ ATK 

กิจการนักเรียนร่วมกับ อบน. 

10.00 – 11.30น. เก็บสัมภาระเข้าหอพัก หอพักร่วมกับ อบน. 
11.30 – 12.10น. รับประทานอาหารเที่ยง ฝ่ายสวัสดกิารร่วมกับ อบน. 
11.10 – 13.00น. นักเรียนเตรียมตัวละหมาดซุฮรี/ละหมาดซุฮร ี ฝ่ายอีบาดัตร่วมกับ อบน. 
13.00 – 11.00น. โอวำทพิเศษจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ญวค. (เปิดพิธี) 

ผอ.ยูซุฟ แขกพงศ ์
กิจการนักเรียน 
ร่วมกับ อบน. 

14.00 – 16.00น. กิจกรรมทกัษะอีบำดัต ฝ่ายทักษะอีบาดตั 
16.00 – 11.30น. นักเรียนละหมาดอัสรี ่ ฝ่ายอีบาดัตร่วมกับ อบน. 
16.30 – 18.00น. นักเรียนมารับอุปกรณ์ชดุเครื่องนอนและยูนิฟอรม์ ฝ่ายจัดการชุด (บังดีน) 
16.30 – 18.00น. นักเรียนรับประทานอาหารเย็น ฝ่ายสวัสดกิารร่วมกับ อบน. 
18.00 – 19.20น. นักเรียนเตรียมตัวละหมาดอีชาอ/ฺละหมาดอิชาอ/ฺ 

นาศีฮัต/อ่านอัซกัร/อ่านอัลกุรอาน 
หอพักร่วมกับ อบน. 

19.20 – 20.00น. นักเรียนละหมาดอีชาอ/ฺนาศีฮัต หอพักร่วมกับ อบน. 
20.00 – 22.00น. กิจกรรมจำกพี่ๆอบน. อบน. ทุกคน 

22.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย/เข้านอน อบน. 
วันพฤหัสท่ี 12 พฤษภำคม 2565 

01.10 - 05.00น. ตื่นนอน/ท าภารกิจส่วนตัว/เตรียมตัวละหมาด หอพักร่วมกับ อบน. 
05.15 - 06.00น. ละหมาดซุบฮี/นาศีฮัต/อ่านอัซกัร/เรียนอัลกุรอา่น หอพักร่วมกับ อบน. 
06.00 - 06.20น. เวรท าความสะอาดโซนประจ าพื้นที่ของตัวเอง หอพัก 
06.20 - 07.00น. อาบน้ าแต่งตัว/รับประทานอาหารเชา้ 

(ส าหรับนักเรียนหญิง) 
หอพัก 

07.00 – 07.30น. อาบน้ าแต่งตัว/รับประทานอาหารเชา้ 
(ส าหรับนักเรียนชาย) 

หอพัก 

07.00 – 07.30น. คัดกรองนักเรียนรายบุคคล/วัดอุณหภูม/ิล้างมือ/ใส่
หน้ากาก/ นักเรียนทุกคนเตรียมตัวท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

หอพัก 

07.30 – 07.50น. เข้าแถว/ท ากิจกรรมหน้าเสาธง/อ่านดุอา กิจการนักเรียนร่วมกับ อบน. 
07.50 – 08.00น. เตรียมตัวเข้าห้องเรียน กิจการนักเรียนร่วมกับ อบน. 
08.00 – 10.30น. คำบทักษะวิชำกำร ฝ่ายวิชาการ 
10.30 – 10.40น. พักเบรค 10 นาท ี ฝ่ายจัดเบรครว่มกับ อบน. 
10.40 – 12.10น.   คำบทักษะวิชำกำร ฝ่ายวิชาการ 
12.10 – 13.00น. นักเรียนชายเตรียมตวัละหมาดซุฮรี/นักเรียนหญิงพัก

รับประทานอาหารเที่ยง  
ฝ่ายอีบาดัต/ฝ่ายสวัสดิการ

ร่วมกับ อบน. 
13.00 – 13.30น.  นักเรียนหญิงเตรียมตัวละหมาดซุฮรี/นักเรียนชายพัก ฝ่ายอีบาดัต/ฝ่ายสวัสดิการ



เวลำ กิจกรรม ฝ่ำยที่รับผิชอบ 
รับประทานอาหารเที่ยง ร่วมกับ อบน. 

13.30 – 16.00 น. คำบทักษะอีบำดัต กิจการนักเรียน/ อบน. 
16.00 – 11.30น. นักเรียนละหมาดอัสรี/่นาศีฮัต อบน. 
16.30 – 18.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย/ออกก าลังกาย/ 

รับประทานอาหารเย็น 
ฝ่ายสวัสดกิารร่วมกับ อบน. 

18.00 – 19.20น. นักเรียนเตรียมตัวละหมาดอีชาอ/ฺละหมาดอิชาอ/ฺ 
นาศีฮัต/อ่านอัซกัร/อ่านอัลกุรอาน 

ฝ่ายอีบาดัตร่วมกับ อบน. 

19.20 – 20.00น. นักเรียนละหมาดอีชาอ/ฺนาศีฮัต หอพักร่วมกับ อบน. 
20.00 – 22.00น. กิจกรรมทกัษะชีวิต (หอพัก) หอพักร่วมกับ อบน. 

22.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย/เข้านอน อบน. 
วันศุกร์ท่ี 13 พฤษภำคม 2565 

01.10 - 05.00น. ตื่นนอน/ท าภารกิจส่วนตัว/เตรียมตัวละหมาด หอพักร่วมกับ อบน. 
05.15 - 06.00น. ละหมาดซุบฮี/นาศีฮัต/อ่านอัซกัร/เรียนอัลกุรอา่น หอพักร่วมกับ อบน. 
06.00 - 06.20น. เวรท าความสะอาดโซนประจ าพื้นที่ของตัวเอง หอพัก 
06.20 - 07.00น. อาบน้ าแต่งตัว/รับประทานอาหารเชา้ 

(ส าหรับนักเรียนหญิง) 
หอพัก 

07.00 – 07.30น. อาบน้ าแต่งตัว/รับประทานอาหารเชา้ 
(ส าหรับนักเรียนชาย) 

หอพัก 

07.00 – 07.30น. คัดกรองนักเรียนรายบุคคล/วัดอุณหภูม/ิล้างมือ/ใส่
หน้ากาก/ นักเรียนทุกคนเตรียมตัวท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

หอพัก 

07.30 – 07.50น. เข้าแถว/ท ากิจกรรมหน้าเสาธง/อ่านดุอา กิจการนักเรียนร่วมกับ อบน. 
07.50 – 08.00น. เตรียมตัวเข้าห้องเรียน กิจการนักเรียนร่วมกับ อบน. 
08.00 – 10.30น. คำบทักษะวิชำกำร ฝ่ายวิชาการ 
10.30 – 10.40น. พักเบรค 10 นาท ี ฝ่ายจัดเบรครว่มกับ อบน. 
10.40 – 12.10น.   คำบทักษะวิชำกำร ฝ่ายวิชาการ 
12.10 – 13.00น. นักเรียนชายเตรียมตวัละหมาดซุฮรี/นักเรียนหญิงพัก

รับประทานอาหารเที่ยง  
ฝ่ายอีบาดัต/ฝ่ายสวัสดิการ

ร่วมกับ อบน. 
13.00 – 13.30น.  นักเรียนหญิงเตรียมตัวละหมาดซุฮรี/นักเรียนชายพัก

รับประทานอาหารเที่ยง 
ฝ่ายอีบาดัต/ฝ่ายสวัสดิการ

ร่วมกับ อบน. 
13.30 – 15.00 น. กิจกรรม The Best Reward 

และกล่ำวปิดพิธีโดยรองผู้จัดกำรโรงเรียน ญวค. 
รผจ.อับดุลเลาะ เซ็ง 

กิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
และ อบน. 

15.00น. นักเรียนพักผ่อนตามอธัยาศัย อบน. 
         

        *หมำยเหตุ: ก าหนดการอาจมีการปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม อินชาอัลลอฮ ฺ
 

 
 
 
 
 
รำยละเอียดและอุปกรณท์ี่ต้องน ำมำเพิ่มเติมมดีังต่อไปนี้ 
1. ค่าใช้จา่ยช่วงคา่ยปรับพืน้ฐาน 450 บาท รายละเอียดดังนี ้



- ค่าอาหารและน้ าดื่ม 8 มื้อ  (มื้อละ 40 บาท) 
- ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ  (มื้อละ 20 บาท) 
- ค่าเอกสารและอุปกรณ์เพิ่มเติม  

2. อุปกรณ์จ าเป็นที่นักเรียนต้องพาเข้าหอพักมดีังนี ้
- ตะกร้า   -   หน้ากากอนามัย (Mask)                      
- กะละมัง   -   Face Shield และเจลล้างมือ              
- ผงซักฟอก  -   เสื้อผ้า (ชุดล าลอง ชดุออกก าลังกาย ชุดนอน) 
- ไม้แขวน   -   ชุดละหมาด ผ้าปูละหมาด 
- พัดลม             -    อัลกุรอาน 
- เตารีด   -   จาน ช้อน และแก้วน้ าส่วนตวั 
- ลิ้นชัก    -   รองเท้ากีฬา 
- ยารักษาโรคประจ าตวั -   ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 
- อุปกรณ์เครื่องเขียน  -   ถุงเท้าและกระโปร่ง(ส าหรับนักเรียนหญิง) 
- ชุดที่นอน หมอน ผ้าห่ม (ส าหรับนักเรียนที่ยังไม่จองกับทางโรงเรียน) 

 



 

 

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3/@6.9441927,100.430802,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x304cd8056460f35f:0xd4368440d707b213!8m2!3d6.9441927!4d100.430802?hl=th

