หหลักสูตรเตรียมสอบนักเรียนเตรี
ย ยมทหาาร สําหรับนักเรี
ก ยนม.ปลายย (ม.4-ม.6) 11 ก.พ. – 12 มี.ค. 60
เริ่มรับบสมัครตั้งแต่วันนีน้ ถึงวันที่ 5 ก.พพ. 60
เนื่องจจากปีนี้มีการปรัับเปลี่ยนเวลาสออบ สถาบันฯจึงขอปรั
ง
บเวลาเรียนเพื่อให้สอดคคล้องกับการสอบ ดังนี้
ปรระเภทคอร์ส

วันที่
ส-อา 11-112 ก.พ. 60

จ
1. คออร์สเสริมพิเศษ
ราคา 4,000 บาท ส
อา

2. คอร์สติวเข้ม
พร้อมพาไปสอบ
อ
166,000 บาท

รายละเอี
ร
ยด
เวลาเรียน 0900 - 2300 น. (ปรับขยายเวลลาเรียนสําหรับนร.คอร์
น
สเสาร์อาทิ
อ ตย์ในปัจจุบัน)

13 ก.พ.
ก

เวลาเรียน 0900 - 1200 น. ทดสอบชิงทุนครั
น ้งที่ 1 เวลา 1300 - 1700 น.

18 ก.พ.
ก

เวลาเรียน 0900 - 2300 น. (ปรับขยายเวลลาเรียนสําหรับนร.คอร์
น
สเสาร์อาทิ
อ ตย์ในปัจจุบัน)

19 ก.พ.
ก

เวลาเรียน 0900 - 1200 น. ทดสอบชิงทุนครั
น ้งที่ 2 เวลา 1300 - 1700 น.

จ-ศ

20-224 ก.พ.

เรียนเวลา 1900 - 2200 น. (หากปิดเทอมมแล้วสามารถอยูยู่ที่สถาบันได้เลยยทั้งวัน)

ส

25 ก.พ.
ก

เวลาเรียน 0900 – 1800 น.
น

อา

26 ก.พ.
ก

อยู่ในช่วงพาานักเรียนไปสอบบ เหล่าตํารวจ

จ - อ 27-228 ก.พ.

เรียนเวลา 1900 - 2200 น. (หากปิดเทอมมแล้วสามารถอยูยู่ต่อหลังจากสออบเหล่าตํารวจได้เลย)

พ-ศ 1- 3 มี.ค.

เวลาเรียน 0900 - 2300 น.

ส

อยู่ในช่วงพาานักเรียนไปสอบบ เหล่าทหารเรือ

4 มี.ค.

อา-ศ 6-100 มี.ค.

เวลาเรียน 0900 - 2300 น.

ส-อา 11-112 มี.ค.

อยู่ในช่วงพาานักเรียนไปสอบบ เหล่าทหารอาากาศ และเหล่าทหารบก

ค่าใช้จจ่ายการเรียน แบ่
แ งออกเป็น 2 คอร์ส
1. คอรร์สเสริมพิเศษ ราคา
ร 4,000 บาาท
2. คอรร์สติวเข้มพร้อมพาไปสอบ ราคคา 16,000 บาทท
3. เลืออกเรียนทั้ง 2 คออร์ส คือ คอร์สเสริ
เ มพิเศษ และะ คอร์สติวเข้มพพร้อมพาไปสอบ ราคา 19,500 บาท
*** ค่าาใช้จ่ายนี้ รวมคค่าใช้จ่ายทุกกรณี
ณี ไม่มีเก็บเพิ่ม ยกเว้นค่าสมัครสอบในแต่
ร
ละเหหล่า นักเรียนเป็ปนผู้ชําระเอง
การสมมัครเรียน 1. เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีปีเกิดอยู
ด ่ในปีพ.ศ. 25542-2544
น จํากัดสิทธินัน์ ักเรียนด้วยเกรดด หรือผลการสอบใดๆ ขอเพียงมีจิตใจที่มุ่งมั่น เท่านั้น
2. การสมัครเรียนไม่
3. สมัครเรียนได้ทุทกช่องทาง FB www.faceebook.com/caadetcentre/
เว็บ็ ไซด์ http:///bit.ly/form__cadet
L
LineID
: cadetcentre หรือ cadetcentre-1 เบอร์โทรศัพท์ 062-51993355 , 089-54200018

4. เมื่อสมัครจะมีค่ามัดจําการเรียน (หักออกจากราคาเต็ม) อยู่ที่ 4,000 บาท ซึ่งสามารถชําระค่ามัดจํา
4.1 ชําระด้วยตนเองที่สถาบันฯทั้งอาคาร กม.5 และอาคาร Cadet Centre ในซอยเขาหมอน
4.2 ชําระผ่านทางบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 5 ก.พ. 60 เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเรียน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย 302-282-005-8 ชื่อบัญชี ธนพิสิษฐ์ ศรีดาวเรือง
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย 001-3-66375-0 ชื่อบัญชี ธนพิสิษฐ์ ศรีดาวเรือง
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 656-238804-7 ชื่อบัญชี ธนพิสิษฐ์ ศรีดาวเรือง
5. หลังการโอนชําระให้ทําการบันทึกหลักฐานการโอน แล้วส่งมาที่ LineID : cadetcentre หรือ
cadetcentre-1 หรือโทรศัพท์มาแจ้งที่ 062-5199335 , 089-542018
6. กรอกข้อมูลสําหรับสมัครสอบพร้อมส่งเอกสาร ให้ทางสถาบันฯภายในวันที่ 25 ธ.ค. 59 เพื่อดําเนินการ
สมัครสอบทั้ง 4 เหล่าทัพ โดยใช้แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลในภาคผนวกท้ายระเบียบการนี้
***การชําระค่าเรียน ให้ชําระค่าลงทะเบียนภายในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 60 ด้วยยอดชําระ 4,000 บาท และชําระส่วนที่
เหลือภายในวันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 60 ซึ่งสามารถชําระได้ทุกทาง
การสอบชิงทุน
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับ ผปค. และเป็นกําลังใจให้กับน้องๆ ที่ตั้งใจเรียน สําหรับนักเรียน ม.ปลาย (ม. 4-6) มี
เงื่อนไขการชิงทุนศึกษา ดังนี้
1. นักเรียนที่เคยผ่านการสอบภาควิชาการในปี 58 (รุ่น 59) และสอบผ่านในรอบแรก(ทุกเหล่า) แต่ไม่ผ่านการ
ทดสอบในรอบที่ 2 ให้แสดงหลักฐานการสอบผ่านเพื่อรับสิทธิ์ทุนสนับสนุน เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2. นักเรียนที่สอบผ่านโครงการช้างเผือก ภาคปกติและสอบผ่านภาคสมทบ ให้แสดงหลักฐานการสอบผ่านเพื่อ
รับสิทธิ์ทุนสนับสนุน เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
3. นักเรียนที่ไม่เคยเรียนกับสถาบัน และมีลําดับที่สอบโครงการช้างเผือก ไม่เกิน 700 ให้แสดงหลักฐานการสอบ
ยืนยันลําดับที่เพื่อรับสิทธิ์ทุนสนับสนุน 2,000 บาท (โดยสามารถนํามาเป็นส่วนลดค่าเรียนได้เท่านั้น)
4. นักเรียนที่มีลําดับที่สอบโครงการช้างเผือกทั้งภาคปกติและภาคสมทบอยู่ในลําดับที่ 701-1,000 ให้แสดง
หลักฐานการสอบยืนยันลําดับที่เพื่อรับสิทธิ์ทุนสนับสนุน 1,000 บาท (โดยสามารถนํามาเป็นส่วนลดค่าเรียน
ได้เท่านั้น)
5. นักเรียนที่มีคะแนนสอบ จากการทําข้อสอบชิงทุนการศึกษา ในวันที่ 13 และ 19 ก.พ. (ให้ใช้คะแนนครั้งที่
มากกว่าได้) และมีคะแนนสอบตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไป รับทุนสนับสนุน 2,000 บาท ไม่จํากัดจํานวนทุน
(โดยสามารถนํามาเป็นส่วนลดค่าเรียนได้เท่านั้น)

