
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. กวดวิชาแบบตลอดป� เรียนทุกคอร�ส เพื่อเป�นการเรยีนแบบต�อเนื่องทําแบบฝ#กหัด ข'อสอบมากๆ   
2. กวดวิชาคอร�สประจํา เสาร�-อาทิตย� และคอร�สเข'าค�าย  เรยีนเสาร� – อาทิตย� และป/ดเทอม 
ถ'าอยู�ไกลทางสถาบันมีที่พักให' 
3.  ต'องขยันอ�านหนังสือมาก ๆ  ทบทวนแบบฝ#กหัด  ฝ#กทําขอสอบทุกเวลาเมื่อมีเวลาว�าง 
4.  เตรียมความพร'อมทางด'านวิชาการให'เตม็ที่ และความพร'อมทางด'านร�างกายไปควบคู�กัน 

 
ฝ#กระเบียบวินัย ได'ความรู'อย�างเตม็ที่  ใช'เวลาว�างให'เกิดประโยชน� ออกกําลังกายอย�างถูกวิธี ฝ#ก
ความเป�นผู'นํา ฝ#กให'มีความคิดเป�นผู'ใหญ� มีความรับผิดชอบ มีเป;าหมายในการเรียน ฝ#กความ
เสียสละ ลักษณะทหาร ฝ#กการอยู�ร�วมกับผู'อื่น ระบบเกียรติศักดิ์ หมดป@ญหาการติดเกมส� ติด
โทรศัพท�มือถือ 
 

รหสั คอร์ส ชื�อคอร์ส ค่าใช้จ่าย เวลาเรียน วิชาที�สอน 

A1 

ธรรมดา 
จนัทร์ – พฤหสับด ี
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5 

6,900 บ./เทอม 
( 2  เทอม ) 

1730 – 1930 
21 พ.ค.-  24 ก.ย.55 
12 พ.ย.- 26 ก.พ.56 

คณิต  วิทย์  องักฤษ 
ไทย   สงัคม 

A2 

ประจํา  
เสาร์ – อาทิตย์ 

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5 

13,900 บ./เทอม 

( 2 เทอม ) 

0900 เสาร์ –1200 อาทติย์ 

19 พ.ค. -23 ก.ย.55 
10 พ.ย.55 -24 ก.พ. 56 

คณิต  วิทย์  องักฤษ 
ไทย  สงัคม 
พละศกึษา 

A3 
ธรรมดา 
ป.6, ม.1 

4,000 บ./เทอม 
( 2 เทอม ) 

จนัทร์- พธุ 1730 – 1900 
 21พ.ค.- 29ก.ย.55 

12 พ.ย.55 – 26 ก.พ.56 
คณิต   วิทย์   องักฤษ 

B1 
เข้าคา่ย ต.ค. 
( อยูป่ระจํา ) 

16,900 บ. 
เริ9ม เสาร์ที9 6 - เสาร์ที9 27 

ต.ค. 55 

คณิต  วิทย์  องักฤษ 
ภาษาไทย สงัคม 

พละศกึษา 

B2 
เข้าคา่ย มี.ค. 
( อยูป่ระจํา ) 

18,500 / ม.1-ม.2 
22,000/ ม.3 -ม.5 

เริ9ม เสาร์ที9 2 มี.ค. 
ถึง  

วนัสอบเหลา่สดุท้าย 

คณิต  วิทย์  องักฤษ 
ภาษาไทย สงัคม 

พละศกึษา 

C1 
คอร์สรวม เปิดเทอม 
A1 + A2 ( 1 เทอม ) 

รับสว่นลด 1,000 บ. เหลือ 
19,800 บ./เทอม การจอง  คอร�ส   C 

ต้องชําระคา่เรียน 50 %  
ภายในวนัที9 15 มถินุายน   

ถ้าพ้นกําหนดจะไมไ่ด้รับสว่นลด 

หมายเหต ุ ทางสถาบนัจะไมค่ืนเงินให้ เมื9อ
นกัเรียนออกระหวา่งเรียน  ไมว่า่กรณีใด ๆ 

ดว่นรับจํานวนจํากดั- คา่ใช้จา่ยต้องชําระใน
วนัแรกของการเปิดคอร์ส 

 
สามารถจองได้ตั Eงแตว่นันี E  คา่จองคอร์สละ 

3,000 บ.  ( หกัรวมคา่ใช้จา่ย  ) 

C2 

คอร์สรวม   
A1( 2 เทอม ) + 

เข้าคา่ย  B1+ B2  

รับสว่นลด 3,000 บ. เหลือ 
46,200 / ม.1-ม.2 
 49,700 / ม.3 -ม.5 

C3  

คอร์สรวม  
A2( 2 เทอม )  +  

เข้าคา่ย  B1 + B2 

รับสว่นลด 3,000 บ. เหลือ 
 60,200 /  ม.1-ม.2 
63,700 / ม.3 -ม.5 

C4  
คอร์สรวม เข้าคา่ย 
B1 ต.ค. + B2 มี.ค. 

รับสว่นลด 2,000 บ. เหลือ 
33,400 / ม.1-ม.2 
36,900 / ม.3 -ม.5 

C5 

คอร์สรวมใหญ่ 
A1+ A2 ( 2 เทอม )  + 

เข้าคา่ย B1 + B2 

รับสว่นลด 4,500 บ. เหลือ
72,500 / ม.1-ม.2 
76,000 /ม.3 -ม.5 

 

แยกห้องเรียนตามความสามารถ หมดปัญหาสอนเร็วไป ไมเ่ข้าใจ ตามไมท่นั                 

        และ หมดปัญหาสอนช้าไป      ต้องรอเพื9อน ไมไ่ด้ความรู้ 

ทางสถาบนั  จะดแูลน้อง ๆ ทกุคน

อยา่งใกล้ชิด  ฝึกฝนทั Eงกําลงักาย  

และกําลงัใจอยา่ง 100 % 

บา้น ถา้ไม่มีเสาเข็มหรือจะ

แข็งแรง  ความสําเร็จที�ยิ�งใหญ่

ก็ตอ้งมีพื#นฐานความรู้ที�ดี

เช่นกนั 

สอบถามข้อมลูเพิ9มเตมิ และสมคัรได้ที9  เรือเอกธนพิสิษฐ์   ศรีดาวเรือง  089 – 5420018  สถาบนักวดวิชาเข้าเตรียมทหาร คาเด็ท เซนเตอร์114/310  ถ.สขุมุวิท กม.5 ต.สตัหีบ อ.สตัหบี จ.ชลบรุี  20180 

ติดตามข�อมูลได�ที่ http://www.cadetcentre.com 

 



 ทีมงาน คุณภาพ อาจารย�สอน ระดับ ปริญญาโท 

        

สถานที่เข
าค�ายคอร�ส ต.ค.+มี.ค. ณ รร.สัตหีบ เขตฐานทัพ ต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.อ. ธนพิสิษฐ์     ศรีดาวเรือง 

ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า รร.นายเรือ 

ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า  

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 

สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

สอบถามข้อมลูเพิ9มเตมิ และสมคัรได้ที9  เรือเอกธนพิสิษฐ์   ศรีดาวเรือง

089 – 5420018  สถาบนั คาเด็ท เซนเตอร์ 114/310  ถ.สขุมุวิท กม.5 

- บรรยากาศธรรมชาต ิ

เข้าคา่ยทา่มกลางขนุเขา  

- ปลอดภยัหา่งไกล 

จากสิ9งอนัตรายและ 

การรบกวน 

- มีสถานที9อา่นหนงัสอืและ

สนามออกกําลงักาย

มากมาย 

- ฝึกฝนการนั9งสมาธิเพื9อ 

เพิ9มพนูการเรียน 

- อาหาร 3 มื Eอ พร้อม 

อาหารวา่ง 

- ผู้ผา่นรอบแรก ทาง

สถาบนัฯ ดแูลความพร้อม

ทางด้าน ร่างกาย พลศกึษา การสอบสมัภาษณ์ และการสอบวิภาววิสยั  เพื9อเตรียมสอบรอบสอง

 

ผลงาน ป� 55 

ที่ 1 เตรียมทหาร เหล�าทหารเรือ 

ที่ 16 ทอ. ที่ 17 ตร. 

ที่ 6 ช�างเผือก ทหารอากาศ  

นตทนตท. . รชฤทธิ์ จําปาหวายรชฤทธิ์ จําปาหวาย  

รวมผลงานรอบแรก ป� 55 

เหล�า ทหารบก จํานวน 6 คน 
เหล�า ทหารเรือ จํานวน 7 คน 
เหล�า ทหารอากาศ จํานวน 9 คน
เหล�า ตํารวจ จํานวน 7 คน 
ตํารวจน้ํา จํานวน 2 คน    

  

สัตหีบ เขตฐานทัพ ต.สัตหีบ จ.ชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สถาบันกวดวิชาเข!าเตรียมทหาร
Cadet Centre

 บทพิสูจน�ความสําเร็จ 

ผลงาน ป� 54 

ที่ 1 เตรียมทหาร  เหล�าทหารเรือ

ที่ 2 โครงการช�างเผือก  ทหารอากาศ

       นตนตทท..ศรนรินทร� ชัยยอดพรมศรนรินทร� ชัยยอดพรม
 

ร.อ.วิวตัร์     มาศผล 

ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า รร.นายเรือ 

ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า 

ม.Asia Institute of Technology 

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

สมคัรได้ที9  เรือเอกธนพิสิษฐ์   ศรีดาวเรือง 

5 ต.สตัหบี อ.สตัหีบ จ.ชลบรุี 

ร่างกาย พลศกึษา การสอบสมัภาษณ์ และการสอบวิภาววิสยั  เพื9อเตรียมสอบรอบสอง 

เตรียมทหาร เหล�าทหารเรือ  ที่ 4 ทร. ที่ 6ทบ. 

คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันกวดวิชาเข!าเตรียมทหาร 
Cadet Centre อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

เหล�าทหารเรือ  

ทหารอากาศ 

ศรนรินทร� ชัยยอดพรมศรนรินทร� ชัยยอดพรม  


