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คูมือการเขารวมโครงการ 
“เจาะกึน๋..ขอสอบโควตา มข.54 ” 

วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2553  ณ ศูนยประชุมกาญจนาภิเษก  ม.ขอนแกน 
-------------------------------------------------------- 

      The Act. ขอชืน่ชมในความมุงมั่น  ความตั้งใจของนองรักทกุคน  ทีม่ีเปาหมายสอบติดโควตา มข.54 และ The Act. 
ขอแบกรับภารกิจนี ้ ที่จะนําพานองรัก  กาวสูเสนชยั  เพือ่ความเขาใจที่ถูกตองตรงกนัและเปนประโยชนตอนองรักมากที่สุด จงึ
ขอแจงรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของมายังนองเพื่อทราบและถือปฏบัิติดังนี ้
1. การลงทะเบียน /รายงานตัวกอนเขารวมโครงการ 

     เพื่อ= ใหนองติดตอลงทะเบียน  รายงานตัว / รับเอกสารการเรียน 
  วันเสารที่ 7 ส.ค. 53  ณ. บริเวณดานหนา ศูนยประชุมกาญจนาภิเษก ม.ขอนแกน ระหวางเวลา 7.30-8.30 น.  

* * * สําหรับนอง ที่พักอยู ในอําเภอเมอืง ขอนแกน หรือที่สะดวก   สามารถมาลงทะเบยีนฯลวงหนาได 
 ในวนัศุกรที่ 6 ส.ค. ต้ังแต 15.30-18.30 น. ณ. บริเวณดานหนา ศูนยประชุมฯ  ม.ขอนแกน (ฝงทศิตะวันตก) 

2. สิ่งที่ตองนํามา 
2.1  ใหนําหลกัฐาน ใบยนืยันการเขารวมโครงการ  ( ที ่Print  จากweb ถามี) และ 
2.2. ใบสลิปโอนเงิน  จากธนาคาร  หรือจากตู ATM  ใหนํามาแสดงและมอบให พีT่he Act. ที่โตะลงทะเบียน 

< “ อยาลืม..อยาทําหาย..ใบสลปิโอนเงิน อาจจะไมไดเขารวมงาน ” > 
2.3  เตรียมอปุกรณเครื่องเขียน เชน  ปากกา / ดินสอ / ยางลบ / สมดุ 
2.4  เตรียมเสือ้คลุมกันหนาว  หรือเสื้อแขนยาว มาดวย เพราะหอประชุมฯแอรเย็นมาก 
2.5  ชวงนี้หนาฝน ควรระวังสุขภาพ  และควรเตรียมอุปกรณปองกันฝนมาดวย 

3. ขอปฏิบัติการเขารวมโครงการ 
3.1 การแตงกายเขาเรียน โปรดแตงกายดวยชุดลําลองสภุาพ ( ชุดใสเลนทีน่ารัก-นาชังตามวัย แตควรสุภาพ ) 
3.2 ลงทะเบียนรับเอกสารติวเขาเรียน และใชแสดงสิทธิกอนเขาหองเรียน 
3.3 เปดใหนองๆ เขาหองประชุม ในเวลา 08.00 น. นองที่จะเขาหองประชุม จะตองแสดงเอกสารติวกอนเขาหองทกุคน 
3.4 ควรทําภารกจิสวนตัวใหเรียบรอย เมื่อเขาภายในหองประชุม ไมควรออกกอน 10.00 น. 
3.5 การนัง่เรียน จะมีพี่ๆจัดหาทีน่ั่งใหครบทุกคน ไมควรจองที่นั่งใหเพือ่นและควรนั่งติดกับบุคคลถัดไปตามลําดับ 
3.6 เมื่อเขาหองเรยีนควรปดสญัญาณมือถอื   หรือ ต้ังเปนระบบสัน่ ไว 
3.7 เอกสารติวที่แจกให ควรเก็บรักษาใหดีเพราะเปนขอมูลทีม่ีประโยชนตอนองในการเตรยีมตัวสอบอยางมาก 
3.8 พึงระวงัการอยูในสังคม ของคนหมูมาก  นองตองมีความรับผิดชอบตอตัวเอง  ตอผูอ่ืนและตอสวนรวม  เคารพ

กติกาทางสังคม  ไมละเมิดสทิธิคนอืน่  มนี้าํใจ รูรักสามัคคี มีระเบียบวนิัย เปนแบบอยางเยาวชนชาวอีสานผูรักด ีใฝดี 
3.9 ไมควรไปไหนมาไหน  โดยลําพัง ควรมเีพื่อนไปดวยอยางนอย 2-3 คน / ไมควรคบบุคคลแปลกหนา ทีไ่มรูจัก  

ซึ่งอาจเปนกลุมมิชฉาชพีแฝงตัวอยูในทกุอาชีพ 
3.10 ระวังการสูญหายของกระเปาเงนิ / โทรศัพทมือถือ /สิ่งของมีคาตางๆ อยาวางทิง้ไวเด็ดขาด/ควรเก็บไวกับตัวเอง 
3.11 หากมขีอสงสัย-ตองการรายละเอยีด-ตองการคําปรึกษาใดๆ ใหนองเขาพบ พีท่ีมงาน ไดโดยตรง หรือโทรฯ  

086-458-5491             086-458-5492              086-458-5496 
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 4. กําหนดการติว เจาะกึ๋น 
     * วันเสารที่ 7 ส.ค.53      8.00 น. เริม่เขาหองประชุม  
       7.30- 8.45 น.     นองๆลงทะเบยีน / รับเอกสาร  

    8.45-9.30 น.     พิธีเปดงาน-ตอนรับนอง – แนะนาํทมีคณาจารย The Act. 
 9.30–10.30 น.     การบรรยายพิเศษ “ เสนทางชีวิต พิชิตโควตา มข.”  โดย อ.บุญญฤทธิ ์สมบัติหลาย     
 

        ติวเจาะกึ๋นรายวชิา- สรุป / วิเคราะห / แฉแนวขอสอบ / เทคนิคเตรียมสอบ / กลยุทธทําขอสอบ 
10.30-12.00 น.    เคมี              โดย อ.ปรเมธ     อุดมสินานนท (พี่ไอซ) 
12.00-13.00 น.    พักเที่ยง 
13.00-14.30 น.    คณิตศาสตร โดย อ.นนัทวัน   มัน่จติ (อ.นอย) 
14.30-15.45 น.    สังคมศกึษา  โดย อ.พีรพงศ    แสงธรรมวรคุณ (พี่เบียร) 
15.45-17.00 น.   ภาษาไทย      โดย อ.สิทธิชัย    ทองวร  (พี่สิทธิ์) 

    * วันอาทิตยที่ 8 ส.ค.53      8.00 น. เริ่มเขาหองประชุม 
    8.45-9.00 น.    แนะนาํทมีคณาจารย The Act. 
  9.00–10.30 น.    ฟสิกส          โดย อ.กนกพล   ชัยวรวิทยกุล (พี่มิค) 
10.30-12.00 น.    ชีววิทยา       โดย อ.สุธนนัท    บุญจบ  (พีห่ญิง) 
 12.00-13.00 น.    พักเที่ยง 
 13.00-15.00 น.   ภาษาอังกฤษ    โดย อ.นพิัชชา   เทยีมหงส (พี่ทราย) 

          อ.ณัฏฐ     กลิ่นมาล ี(พี่ฟาโรส) และ อ.อนุชา     แขงขัน (พี่แมก็กี้)   
 

หมายเหต ุวันอาทิตยเลิกเรียน15.30 น. เนื่องจากนองๆสวนใหญที่อยูไกล ตองรีบเดินทางกลับ จึงชดเชยเวลาวันเสารใหเลิก 17.00น. 

หากไมไดรับความสะดวก/การบริการที่ไมถูกตอง–เหมาะสม ที่พึงกระทํา โปรดแจง ผจก.โครงการ พีอ่ากร 081-420-5207 
 

ดวยรักและปรารถนาดี 
    The Act. 

 
ภายในงาน  นองสามารถเปนเจาของ หนังสือเฉลยขอสอบโควตา ม.ขอนแกน ยอนหลัง 4 ป (50,51,52และ53)  

พรอมกับหนังสือดีๆ  ที่จําเปนสําหรับเตรียมความพรอม  สอบเขา ม.ขอนแกน โดยตรง  
พบ “ บูธ ” ท่ีเปนประโยชนกับนองอกีมาก เชน 

  งานรับเขาศกึษาตอของ ม.ขอนแกน ม.อุบล และม.มหาสารคาม 
  คลินิกไขปญหาตางๆ โดย อ.ประจําวชิาของ สถาบัน The Act. 
  พบรุนพี่ ม.ขอนแกน คณะยอดฮิต แนะนาํการเรียนและชีวิตมหาวิทยาลัย 
 บูธ ผูรวมใหการสนับสนนุการจัดโครงการ 
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