รหัส คอร์ ส

E1
(เลือกเรียน
ได)

E2

หลักสูตร มัธยมปลาย (เตรี ยมทหาร, เรี ยนเพิมเกรด)
ชือคอร์ส
ค่าใช้ จ่าย
เวลาเรียน
E1/1คณิตศาสตร์ ม.4
E1/2 ฟิ สิกส์ ม.4
E1/3 ภาษาอังกฤษ ม.4
วันธรรมดา
จันทร์ – พฤหัสบดี
ม.4, ม.5
ประจํา
เสาร์ – อาทิตย์
ม.4, ม.5

2,500บ./เทอม
2,500บ./เทอม
2,500บ./เทอม
7,200 บ./เทอม

1730 – 1930 วันพฤหัส
1730 – 1930 วันศุกร์
1330 – 1530 วันอาทิตย์
1730 – 1930
25 พ.ค.- 17 ก.ย.
2 พ.ย.-16 ก.พ.
30 พ.ค. - 20 ก.ย.
7 พ.ย. - 21 ก.พ.

เข้ าค่าย ต.ค.(อยูป่ ระจํา)
ม.4, ม.5

17,900 บ.

เริม เสาร์ ที 3- 24 ต.ค.

F2

เข้ าค่าย มี.ค.(อยูป่ ระจํา)
ม.4, ม.5

22,000 บ.

อาทิตย์ที 6 มี.ค.– 3 เม.ย.

F3

เข้ าค่าย เม.ย.(อยู่ประจํา)

13,900 บ.

เสาร์ ที 16 เม.ย. – 1 พ.ค.

คอร์ สรวม เปิ ดเทอม
E2 + E3( C เทอม )
คอร์ สรวม
E2( H เทอม ) +
เข้ าค่าย F1 + F2

รับส่วนลด C,;;; บ.เหลือ
20,100 บ./เทอม

F1

G1
G2
G3

คอร์ สรวม เข้ าค่าย
F1 ต.ค. + F2 มี.ค.

วิชาทีสอน
25 พ.ค. - 17 ก.ย.เทอม1
2 พ.ย. - 16 ก.พ.เทอม2
34 ชม./วิชา/เทอม

คณิต ฟิ สิกส์ เคมี ชีวะ
อังกฤษ
ไทย สังคม

;<;; เสาร์ –1200 อาทิตย์

13,900 บ./เทอม

E3

หลักสูตรมัธยมปลาย พัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รับส่วนลด J,;;; บ.เหลือ
51,300/ 52,300
สอบช่างฝี มือทหาร

รับส่วนลด H,;;; บ.เหลือ
37,900/ 38,900 สอบช่างฝี มือ
ทหาร

G4

คอร์ สรวมใหญ่
E2 + E3( 2 เทอม )+ เข้ า
ค่าย F1 + F2

รับส่วนลด N,O;; บ.เหลือ
77,600 /
78,600 สอบช่างฝี มือทหาร

H1

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

185,000

คณิต ฟิ สิกส์ เคมี ชีวะ
อังกฤษ ภาษาไทย
สังคม พลศึกษา

การจอง คอรส F และ G

ทางสถาบันจะไม่คืนเงินให้ เมือนักเรี ยนออก
ระหว่างเรี ยน ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ด่วนรับจํานวนจํากัด - ค่าใช้ จ่ายต้ องชําระใน
วันแรกของการเปิ ดคอร์ ส
สามารถจองได้ ตั Gงแต่วนั นี G ค่าจองคอร์ สละ
3,500 บ. ( หักรวมค่าใช้ จ่าย)
ในคอรส E1
นักเรียนหญิงสามารถเรียนได

ค่าจอง 10,000
ค่าเรี ยนแบ่งจ่ายได้ 4 งวด

หลักสูตรพิเศษสําหรับการเตรียมตัวสอบเขานักเรียนเตรียมทหารและการเพิ่มคะแนน GAT, PAT
1. วิชาสามัญ เนน คณิตศาสตร) ฟ+สิกส) และภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มผลการเรียนและเพิ่มคะแนนสอบภาค
วิชาการในส2วนของการสอบนักเรียนเตรียมทหาร
2. คอร)สประจํา เสาร)-อาทิตย) (A2) เรียนวิชาการควบคู2กับการฝ:กพลศึกษา เพิ่มภาวะผูนํา และสราง
เสริมกลามเนื้อร2างกายใหแข็งแรง เนนการเรียน 7 วิชาหลัก เสริมพลศึกษาทุกเย็นวันเสาร)ตลอดเทอม
3. คอร)สเขาค2าย ต.ค., มี.ค. และ เม.ย. เนนวิชาการเปBนหลัก เพิ่มผลการเรียน ฝ:กตะลุยโจทย) สอน
เทคนิคการทําขอสอบ สูตรลัด การวิเคราะห)โจทย) เพื่อเตรียมสอบเขาเปBนนักเรียนเตรียมทหาร
4. ฝ:กพลศึกษาครบทั้ง 8 สถานี ไดแก2 ลุกนั่ง นั่งงอตัว กระโดดไกล ดึงขอ วิ่งกลับตัว วิ่ง 50 เมตร วิ่ง 1
กิโลเมตร และว2ายน้ํา 50 เมตร โดยครูที่จบวิทยาศาสตร)การกีฬา จาก ม.มหิดลฯ และครูประจําสถาบัน
5. คอร)สประจําตลอดปL ฝ:กฝนพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาทุกวันเปBนเวลา 1 ปLเต็ม เรียนเสริมนอกเวลา
ทําโจทย) ขอสอบทุกวัน เพิ่มความมั่นใจในการทําขอสอบ โดยมีครู ทีมงานและพี่เลี้ยงดูแลตลอด 24 ชม.

แนวทางการเตรียมตัว

1. ฝ:กฝนและหมั่นทบทวนบทเรียนอยู2เสมอ เขาเรียนในคอร)สที่ทางสถาบันฯจัดใหอย2างต2อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาอย2างต2อเนื่องและฝ:กความมั่นใจ ภาวะผูนํา โดยสามารถเลือกลงไดทั้งคอร)ส รหัส A และ B
2. ฝ:กฝนร2างกายใหพรอมอยู2เสมอ โดยทางสถาบันฯจะมีการดูเรื่องการออกกําลังกาย และแนะนําวิธีการ
เพิ่มคะแนนพละศึกษา เพื่อใชในการสอบใหไดผลดีที่สุด
3. ฝ:กระเบียบวินัย ฝ:กความเปBนผูนํา ฝ:กใหมีความคิดเปBนผูใหญ2 มีความรับผิดชอบ
4. สรางแรงบันดาลใจให นักเรียนมีเปPาหมายในการเรียนใหชัดเจน ตลอดเวลา
5. หมดปQญหาการติดเกมส)ตดิ โทรศัพท)มือถือ
6. มีระบบประเมินการศึกษา เพื่อวิเคราะห)โอกาสในการสอบติด
7. สามารถติดตามการพัฒนานักเรียนไดทางเว็บไซด) http://www.cadetcentre.com
8. ดูแลดวยทีมงานคุณภาพ อํานวยความสะดวกในการเรียน การสมัครสอบ และการพาไปสอบ เมือ่
นักเรียนเลือกลงคอร)สประจํา จะไดรับเสื้อสถาบัน กระเปbาผา เอกสารทั้งหมด สมุด
9. พาไปสมัครและสอบโครงการชางเผือก ของนายเรืออากาศ
10. บริการสมัครทางอินเตอร)เน็ต หรือพาไปสมัครและสอบนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล2า
12. ผูสอบผ2านรอบแรก ทางสถาบันฯจะนํานักเรียนเขาคอร)ส เพื่อแนะนํา พรอมกับฝ:ก เพื่อเตรียมตัว
สอบรอบ 2 เช2น ดานร2างกาย พลศึกษา การสอบสัมภาษณ) และการสอบวิภาววิสัย
13. ในการไปสอบรอบสอง มีคอร)สสําหรับสอบรอบ 2 โดยเฉพาะพรอมทีมงานคุณภาพดูแลตลอดการ
สอบทั้ง 4 เหล2า ช2วยลดภาระผูปกครองไม2ตองพานองไปเอง
** พิเศษการสมัครเรียนคอร)สฟรี ไม2มีค2าสมัคร **
สถาบันตั้งอยูที่ กม.5 สัตหีบตรงขามสนามกีฬาราชนาวี ชลบุรี 089-5420018
FB.com/cadetcentre www.cadetcentre.com Line: cadetcentre

สถาบันกวดวิชาเขาเตรียมทหาร
Cadet Centre อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทีมงาน คุณภาพ อาจารยสอน ระดับ ปริญญาโท
น.ต. ธนพิสษิ ฐ์ 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

สถานที่เขาค)ายคอรส ต.ค.และ มี.ค. ณ อู)ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สัตหีบ ชลบุรี

วิชาการเป$นหลักพละเป$นหนึ่ง เขาถึงวินัยใฝ,กตัญ.ู
ที่ 1 เตรียมทหาร เหลาทหารเรือป54 และ ป55
ที่ 2 โครงการชางเผือกทหารอากาศป 54
ที่ 6 ทหารบก ป 55
นตท.ศรนรินทร7 ชัยยอดพรม

- บรรยากาศธรรมชาติ

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

นตท.ธนพล ข.

นตท.นนทวรรต ผ.

นตท.สิทธิศรา ฝ.

นตท.กิตติณัฐ ก.

นตท.ศไนส7 ท.

นตท.ชุษณะ น.

นตท.ปHณณภัทร อ.

ทุกสัปดาห์ เพือวิเคราะห์และ
ประเมินการสอบติด
- ฝึ กฝนการนังสมาธิเพือ
เพิมประสิทธิภาพในการเรี ยน
- อาหาร 3 มื Gอพร้ อมอาหารว่าง

นตท.ป?ลันธ7 พ.

นตท.ณัฎฐ7 ท.

นตท.ณัชพล ย.

- บริการซักผ้ าให้
- ทัศนศึกษา เรื อหลวงจักรี นฤเบศ และ รร.เตรี ยมทหาร รร.นายร้ อยพระจุลจอมเกล้ 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.พันธกานต7 ป.

ตัวอยาง นักเรียนเตรียมทหารที่จบจากสถาบัน Cadet Centre

