หลักสูตร มัธยมต้ น (สอบช่ างฝี มือทหาร, เตรียมสอบ ม. 4 จุฬาภรณ์ มหิดลวิยานุสรณ์ , เรียนเพิ&มเกรด)
รหัส คอร์ ส
ชือคอร์ส
ค่าใช้ จ่าย
เวลาเรียน
วิชาทีสอน

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

วันธรรมดา
จันทร์ – พฤหัสบดี
ม.2, ม.3
ประจํา
เสาร์ – อาทิตย์
ม.2, ม.3
วันธรรมดา
จันทร์ - พุธ
ป.6, ม.1
เข้ าค่าย ต.ค.(อยูป่ ระจํา)
ม.1 – ม.3
เข้ าค่าย มี.ค.(อยูป่ ระจํา)
ม.1 – ม.3

7,200 บ./เทอม

1730 – 1930
25 พ.ค.- 17 ก.ย.
2 พ.ย.-16 ก.พ.
5655 เสาร์ –1200 อาทิตย์

13,900 บ./เทอม

30 พ.ค. - 20 ก.ย.
7 พ.ย. - 21 ก.พ.

4,000 บ./เทอม

1730 – 1900
25 พ.ค.- 17 ก.ย.
2 พ.ย.- 16 ก.พ.

17,900 บ.

เริ ม เสาร์ ที 3- 24 ต.ค.

22,000 บ.

อาทิตย์ที 6 มี.ค.– 3 เม.ย.

เข้ าค่าย เม.ย.(อยู่ประจํา)

13,900 บ.

เสาร์ ที 16 เม.ย. – 1 พ.ค.

คอร์ สรวม เปิ ดเทอม
A1 + A2( A เทอม )
คอร์ สรวม
A1( F เทอม ) +
เข้ าค่าย B1+ B2
คอร์ สรวม
A2( F เทอม ) +
เข้ าค่าย B1 + B2

รับส่วนลด A,555 บ.เหลือ
20,100 บ./เทอม
รับส่วนลด H,555 บ.เหลือ
51,300 /
52,300 สอบช่างฝี มือทหาร
รับส่วนลด H,555 บ.เหลือ
64,700 /
65,700 สอบช่างฝี มือทหาร
รับส่วนลด F,555 บ.เหลือ
37,900 /
38,900 สอบช่างฝี มือทหาร

C4

คอร์ สรวม เข้ าค่าย
B1ต.ค. + B 2 มี.ค.

C5

คอร์ สรวมใหญ่
A1+ A2( 2 เทอม )+ เข้ า
ค่าย B1 + B2

D1

คอร์ สประจําตลอดปี
เริ ม 17พ.ค. 58 ถึง
6 เม.ย. 59

รับส่วนลด L,M55 บ.เหลือ
77,600 /
78,600 /สอบช่างฝี มือทหาร

185,000

คณิต วิทย์ อังกฤษ
ไทย สังคม
คณิต วิทย์ อังกฤษ
ไทย สังคม
พลศึกษา
คณิต วิทย์ อังกฤษ

คณิต วิทย์ อังกฤษ
ไทย สังคม พลศึกษา

การจอง คอรส C

ทางสถาบันจะไม่คืนเงินให้ เมือนักเรี ยนออก
ระหว่างเรี ยน ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ด่วนรับจํานวนจํากัด- ค่าใช้ จ่ายต้ องชําระใน
วันแรกของการเปิ ดคอร์ ส
สามารถจองได้ ตั Eงแต่วนั นี E ค่าจองคอร์ สละ
3,500 บ. ( หักรวมค่าใช้ จ่าย)
ในคอรสวันธรรมดา A1 กับ A3
นักเรียนหญิงสามารถเรียนได!
โปรโมชั่นพิเศษ นักเรียนเกา รับสวนลดพิเศษ
1 คอร7ส (คอร7สตอไปนี้ A2 B1 B2 B3)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตอที่สถาบันฯ

ค่าจอง 10,000
ค่าเรี ยนแบ่งจ่ายได้ 4 งวด

1. เนนการเตรียมตัวสอบเพื่อเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนชางฝมือทหาร เพิ่มคะแนน ONet เตรียมสอบขึ้นม. 4 หอง โครงการฯ หอง Gifted สอบเขาโรงเรียนจุฬาภรณ7 เตรียมอุดม มหิดล
วิทยานุสรณ7 ฯลฯ
2. พัฒนาความสามารถทาง คณิตศาสตร7 วิทยาศาสตร7 ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนวิชาหลักในการสอบเขา
เตรียมทหาร
3. เสริมทักษะความรู ในรายวิชาภาษาไทย – สังคม เพิ่มเติมเต็มศักยภาพใหสูงสุด
4. ฝGกพลศึกษาครบทั้ง 8 สถานี ไดแก ลุกนั่ง นั่งงอตัว กระโดดไกล ดึงขอ วิ่งกลับตัว วิ่ง 50 เมตร วิ่ง
1 กิโลเมตร และวายน้ํา 50 เมตร โดยครูที่จบวิทยาศาสตร7การกีฬา จาก ม.มหิดลฯ และครูประจํา
สถาบันฯ
5. ฝGกฝนการทําโจทย7 ขอสอบตางๆที่หลากหลายทุกครั้งที่เรียนจบหนวยการเรียน สอดแทรกขอสอบ
เตรียมทหารเพื่อเพิ่มความเคยชิน และความมั่นใจในการสอบใหมากขึ้น
6. คอร7สประจําตลอดป ฝGกฝนพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาทุกวันเปนเวลา 1 ปเต็ม เรียนเสริมนอก
เวลา ทําโจทย7 ขอสอบทุกวัน เพิ่มความมั่นใจในการทําขอสอบ โดยมีครู ทีมงานและพี่เลี้ยงดูแลตลอด
24 ชม.
7. ดูแลการสมัครและการพาไปสอบชางฝมือทหาร

1. ฝGกฝนและหมั่นทบทวนบทเรียนอยูเสมอ เขาเรียนในคอร7สที่ทางสถาบันฯจัดใหอยางตอเนื่อง เพื่อ
พัฒนาอยางตอเนื่องและฝGกความมั่นใจ ภาวะผูนํา โดยสามารถเลือกลงไดทั้งคอร7ส รหัส A และ B
2. ฝGกฝนรางกายใหพรอมอยูเสมอ โดยทางสถาบันฯจะมีการดูเรื่องการออกกําลังกาย และแนะนํา
วิธีการเพิ่มคะแนนพละศึกษา เพื่อใชในการสอบใหไดผลดีที่สุด
3. ฝGกระเบียบวินัย ฝGกความเปนผูนํา ฝGกใหมีความคิดเปนผูใหญ มีความรับผิดชอบ
4. สรางแรงบันดาลใจให นักเรียนมีเปTาหมายในการเรียนใหชัดเจน ตลอดเวลา
5. หมดปUญหาการติดเกมส7ตดิ โทรศัพท7มือถือ
6. มีระบบประเมินการศึกษา เพื่อวิเคราะห7โอกาสในการสอบติด
7. สามารถติดตามผลการทดสอบไดทางเว็บไซด7 http://www.cadetcentre.com
ดูแลดวยทีมงานคุณภาพ อํานวยความสะดวกในการเรียน การสมัครสอบ และการพาไปสอบ เมื่อ
นักเรียนเลือกลงคอร7สประจํา จะไดรับเสื้อสถาบัน กระเปaาผา เอกสารทั้งหมด สมุด
** พิเศษการสมัครเรียนคอร7สฟรี ไมมีคาสมัคร
สถาบัน Cadet Centre ตั้งอยูที่ กม.5 สัตหีบตรงขามสนามกีฬาราชนาวี ชลบุรี 089-5420018
FB.com/cadetcentrewww.cadetcentre.comLine: cadetcentre

สถาบันกวดวิชาเขาเตรียมทหาร
Cadet Centre อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทีมงาน คุณภาพ อาจารยสอน ระดับ ปริญญาโท
น.ต. ธนพิสิษฐ์ ศรี ดาวเรื อง

น.ต.วิวตั ร์ มาศผล

ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า รร.นายเรื อ

ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า รร.นายเรือ

ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า

ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้ า

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

ม.Asia Institute of Technology

สอนวิชาคณิตศาสตร์

สอนวิชาวิทยาศาสตร์

สถานที่เข!าค(ายคอรส ต.ค.และ มี.ค. ณ อู(ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สัตหีบ ชลบุรี
- บรรยากาศธรรมชาติ

วิชาการเป$นหลักพละเป$นหนึ่ง เขาถึงวินัยใฝ,กตัญ.ู
ที่ 1 เตรียมทหาร เหลาทหารเรือป54 และ ป55
ที่ 2 โครงการชางเผือกทหารอากาศป 54
ที่ 6 ทหารบก ป 55
นตท.ศรนรินทร8 ชัยยอดพรม

นตท.รชฤทธิ์ จําปาหวาย

รวมผลงานรอบแรกป 55 ทบ. 6 คน ทร. 7 คน ทอ. 9 คน ตร. 7 คน ตร.น้ํา 2 คน

เข้ าค่ายท่ามกลางขุนเขาและ

รวมผลงานรอบแรกป 56 ทบ. 11 คน ทร. 16 คน ทอ. 12 คน ตร. 10 คน ตร.น้ํา 10 คน

ทะเล

รวมผลงานรอบแรกป 57 ทบ. 5 คน ทร. 6 คน ทอ. 7 คน ตร.5คน ตร.น้ํา3คน

- ปลอดภัยห่างไกล

รวมผลงานรอบแรกป 58 ทบ. 12 คน ทร. 8 คน ทอ. 9 คน ตร.12คน ตร.น้ํา 8คน

จากสิงอันตรายและการรบกวน
- มีสถานทีอ่านหนังสือและ
สนามออกกําลังกายมากมาย
- มีการทดสอบ ข้ อสอบเก่า
ทุกสัปดาห์ เพือวิเคราะห์และ

นตท.ธนพล ข.

นตท.นนทวรรต ผ.

นตท.สิทธิศรา ฝ.

นตท.กิตติณัฐ ก.

นตท.ศไนส8 ท.

นตท.ชุษณะ น.

นตท.ปIณณภัทร อ.

ประเมินการสอบติด
- ฝึ กฝนการนังสมาธิเพือ
เพิมประสิทธิภาพในการเรี ยน
- อาหาร 3 มื Eอพร้ อมอาหารว่าง

นตท.ป@ลันธ8 พ.

นตท.ณัฎฐ8 ท.

นตท.ณัชพล ย.

- บริการซักผ้ าให้
- ทัศนศึกษา เรื อหลวงจักรีนฤเบศ และ รร.เตรียมทหาร รร.นายร้ อยพระจุจอมเกล้ าฯ

สอบถามข้ อมูลเพิมเติม และสมัครได้ ที นาวาตรี ธนพิสิษฐ์ ศรี ดาวเรื อง
089 – 5420018สถาบัน คาเด็ท เซนเตอร์ 114/310ถ.สุขมุ วิท กม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นตท.วัชรากร ศ.

นตท.กองเกียรติ ข. นตท.ณัทดรัณ ค.

นตท.ธรรณธร ล. นตท.พันธกานต8 ป.

ตัวอยาง นักเรียนเตรียมทหารที่จบจากสถาบัน Cadet Centre

