
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. กวดวิชาแบบตลอดป เรียนทุกคอรส เพื่อเปนการเรียนแบบตอเนื่องทําแบบฝกหดั ขอสอบมากๆ   
2. กวดวิชาคอรสประจํา เสาร-อาทิตย และคอรสเขาคาย  เรียนเสาร – อาทิตย และปดเทอม 
ถาอยูไกลทางสถาบันมีที่พักให 
3.  ตองขยันอานหนังสอืมาก ๆ  ทบทวนแบบฝกหัด  ฝกทําขอสอบทุกเวลาเมื่อมีเวลาวาง 
4.  เตรียมความพรอมทางดานวชิาการใหเต็มที่ และความพรอมทางดานรางกายไปควบคูกัน 

 
1. ฝกทําขอสอบเกา จับเวลา และประเมินผล พรอมทั้งใหคาํแนะนําในการพัฒนาตัวเอง โดย
คณาจารยที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท 
2. ฝกพละศึกษาตั้งแตเร่ิมตน เพื่อใหนักเรียนไดคุนเคยกับทดสอบพลศึกษาทั้ง 8 สถาน ีและการออก
กําลังกายอยางถูกวิธี ลดอาการบาดเจ็บโดยครูฝกจบวิทยาศาสตรการกีฬา มีประสบการณการสอนสูง 
3. ฝกระเบียบวินัย ฝกความเปนผูนํา ฝกใหมีความคิดเปนผูใหญ มีความรับผิดชอบ  
4. สรางแรงบันดาลใจให นักเรียนมีเปาหมายในการเรียน  
5. หมดปญหาการตดิเกมสตดิโทรศัพทมือถอื 
6. มีระบบประเมินการศึกษา เพื่อวิเคราะหโอกาสในการสอบติด 

7. สามารถติดตามการพัฒนานักเรียนไดทางเว็บไซด http://www.cadetcentre.com 

 
1.พาไปสมัครและสอบโครงการชางเผือก ของนายเรืออากาศ 
2. บริการสมัครทางอินเตอรเน็ต พาไปสมคัรและสอบจาอากาศและชางฝมอืทหาร 
3. บริการสมัครทางอินเตอรเน็ต หรือพาไปสมัครและสอบนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหลา 
4. รับเสื้อกีฬาสถาบัน กระเปาเอกสาร 
5. ผูสอบผานรอบแรก ทางสถาบนัฯจะนํานักเรียนเขาคอรส เพื่อแนะนํา พรอมกับฝก เพื่อเตรียมตัว
สอบรอบ 2 เชน ดานรางกาย พลศึกษา การสอบสมัภาษณ และการสอบวิภาววสิัย 

สถาบันตั้งอยูที่ กม.5 สัตหีบตรงขามสนามกีฬาราชนาว ีชลบุรี 089-5420018 

FB.com/cadetcentrewww.cadetcentre.comLine: cadetcentre 

คอร์สนักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนช่างฝีมือทหาร 
รหสั คอร์ส ชื�อคอร์ส ค่าใช้จ่าย เวลาเรียน วิชาที�สอน 

A1 ธรรมดา 

จนัทร์ – พฤหสับดี 

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5 

7,200 บ./เทอม 

1730 – 1930 

25พ.ค.-  17ก.ย. 

2พ.ย.-16ก.พ. 

คณิต  วิทย์  องักฤษ 

ไทย   สงัคม 

A2 ประจํา 

เสาร์ – อาทิตย์ 

ม.2, ม.3, ม.4, ม.5 

13,900 บ./เทอม 

����เสาร์ –1200อาทิตย์ 

30พ.ค. -20ก.ย. 

7พ.ย. -21ก.พ.  

คณิต  วิทย์  องักฤษ 

ไทย  สงัคม 

พลศกึษา 

A3 ธรรมดา 

ป.6, ม.1 4,000 บ./เทอม 

จนัทร์- พธุ 1730 – 1900 

25พ.ค.-  17ก.ย. 

2 พ.ย.-16 ก.พ. 

คณิต   วิทย์   องักฤษ 

B1 เข้าค่าย ต.ค.(อยูป่ระจาํ) 17,900 บ. เริ�ม เสาร์ที� 3-  24ต.ค. คณิต  วิทย์  องักฤษ 

ไทย สงัคม พลศกึษา B2 เข้าค่าย มี.ค. 

( อยู่ประจํา ) 

18,900 / ม.1-ม.2 

23,000/ ม.3 -ม.5 

อาทิตย์ที� 6มี.ค.– 3เม.ย. 

เสาร์ที� 27 ก.พ.–  3 เม.ย. 

B3 เข้าค่าย เม.ย.(อยู่ประจํา) 13,900 บ. เสาร์ที� 16เม.ย. – 30พ.ค. 

C1 คอร์สรวม เปิดเทอม 

A1 + A2( � เทอม ) 

รับสว่นลด �,��� บ.เหลือ 

19,800 บ./เทอม 
การจอง  คอรส   C 

ทางสถาบนัจะไม่คืนเงินให้ เมื�อนกัเรียนออก

ระหว่างเรียน  ไม่วา่กรณีใด ๆ 

ด่วนรับจํานวนจํากดั- ค่าใช้จ่ายต้องชําระใน

วนัแรกของการเปิดคอร์ส 

สามารถจองได้ตั �งแต่วนันี �  ค่าจองคอร์สละ 

3,500 บ.  ( หกัรวมค่าใช้จ่าย) 

 

ในคอรสวันธรรมดา A1 กับ A3  
นักเรียนหญิงสามารถเรียนได 

C2 คอร์สรวม 

A1( � เทอม ) + 

เข้าค่าย  B1+ B2 

รับสว่นลด �,��� บ.เหลือ 

��,��� / ม.1-ม.2 

 50,700 / ม.3 -ม.5 

C3 คอร์สรวม 

A2( � เทอม )  + 

เข้าค่าย  B1 + B2 

รับสว่นลด �,��� บ.เหลือ 

 60,200 /ม.1-ม.2 

64,700 / ม.3 -ม.5 

C4 คอร์สรวม เข้าคา่ย 

B1ต.ค. + B2มี.ค. 

รับสว่นลด �,��� บ.เหลือ 

34,400 / ม.1-ม.2 

38,900/ ม.3 -ม.5 

C5 คอร์สรวมใหญ่ 

A1+ A2( 2 เทอม )+ เข้า

ค่ายB1 + B2 

รับสว่นลด �,��� บ.เหลือ

73,500 / ม.�-ม.� 

78,000 /ม.3 -ม.5 

D1 คอร์สประจําตลอดปี 

เริ�ม 17พ.ค. 58ถึง 

 6 เม.ย. 59 

185,000 คา่จอง 10,000 

คา่เรียนแบ่งจ่ายได้4 งวด 

 



ÃÇÁ¼Å§Ò¹ÃÍºáÃ¡»�55·º. 6 ¤¹  ·Ã. 7 ¤¹ ·Í.9 ¤¹  µÃ. 7 ¤¹ µÃ.¹éíÒ 2 ¤¹ 

ÃÇÁ¼Å§Ò¹ÃÍºáÃ¡»�56 ·º.11 ¤¹  ·Ã. 16 ¤¹ ·Í.12 ¤¹  µÃ.10 ¤¹ µÃ.¹éíÒ 10 ¤¹ 

ÃÇÁ¼Å§Ò¹ÃÍºáÃ¡»� 57 ·º.5 ¤¹  ·Ã. 6¤¹ ·Í.7¤¹  µÃ.5¤¹ µÃ.¹éíÒ 3 ¤¹ 

ÃÇÁ¼Å§Ò¹ÃÍºáÃ¡»� 58 ·º.12¤¹  ·Ã. 8¤¹ ·Í.9¤¹  µÃ.12¤¹ µÃ.¹éíÒ 8¤¹ 

 ทีมงาน คุณภาพ อาจารยสอน ระดับ ปริญญาโท 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันกวดวิชาเขาเตรียมทหาร 
Cadet Centre อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี

วิชาการเปนหลักพละเปนหนึง่  เขาถึงวินัยใฝกตัญ ู

ที่ 1 เตรียมทหาร  เหลาทหารเรือป54 และ ป55  

ที่ 2 โครงการชางเผือกทหารอากาศป 54 

ที่ 6 ทหารบก ป 55   

สอบถามข้อมลูเพิ�มเติม และสมคัรได้ที�  นาวาตรีธนพิสิษฐ์   ศรีดาวเรือง 

089 – 5420018สถาบนั คาเดท็ เซนเตอร์ 114/310ถ.สขุมุวิท กม.5 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี จ.ชลบรีุ 

น.ต. ธนพิสิษฐ์     ศรีดาวเรือง 

ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า รร.นายเรือ 

ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า  

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

น.ต.วิวตัร์     มาศผล 

ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า รร.นายเรือ 

ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า 

ม.Asia Institute of Technology 

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

- บรรยากาศธรรมชาติ 

เข้าค่ายท่ามกลางขนุเขาและ

ทะเล 

- ปลอดภยัห่างไกล 

จากสิ�งอนัตรายและการรบกวน 

- มีสถานที�อ่านหนงัสือและ

สนามออกกําลงักายมากมาย 

- มีการทดสอบ ข้อสอบเก่า 

ทกุสปัดาห์ เพื�อวิเคราะห์และ

ประเมินการสอบติด 

- ฝึกฝนการนั�งสมาธิเพื�อ 

เพิ�มประสิทธิภาพในการเรียน 

- อาหาร 3 มื �อพร้อมอาหารวา่ง 

- บริการซกัผ้าให้ 

- 

µÑÇÍÂ�Ò§ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹àµÃÕÂÁ·ËÒÃ·Õè¨º¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹ Cadet Centre 

นตท.ศรนรินทร  ชัยยอดพรม นตท.รชฤทธิ ์จําปาหวาย 

นตท.ปลันธ  พ.           นตท.ณัฎฐ   ท.        นตท.ศไนส  ท.          นตท.ชุษณะ  น.          นตท.ณัชพล ย. 

    นตท.วัชรากร  ศ.     นตท.กองเกียรติ  ข.    นตท.ณัทดรัณ  ค.     นตท.ธรรณธร  ล.    นตท.พันธกานต ป. 

สถานที่เขาคายคอรส ต.ค.และ มี.ค. ณ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สัตหีบ ชลบุรี 

นตท.ธนพล  ข.        นตท.นนทวรรต  ผ.         นตท.สิทธิศรา  ฝ.       นตท.กิตติณัฐ  ก.          นตท.ปณณภัทร  อ. 


