
 

 

 

  

เพราะ ไมใ่ช่ทกุคนที ่“อยากได”้ จะสามารถ “ทาํได”้  

 เพราะ ไมใ่ช่แค่สอบตดิรอบแรกแลว้ จะวางใจวา่จะสอบตดิเป็นตวัจรงิแน่ ๆ 

 และเพราะ ไม่ใช่การบอกตวัเองว่า “เดีย๋วค่อยทาํ ๆ” จนเวลาผ่านล่วงเลยไป จากวนัเป็นเดือน จากเดือนเป็นเทอม  

และผ่านเลยไปเป็นปี จนถงึเดอืน “มนีาคม 2559” แลว้ค่อยมาคดิเตรยีมตวัอ่านหนงัสอืสอบ … ซึง่มนัสายเกนิไป … 

 THAI CADET ชวนนอ้งๆ ทกุคนที่จะเดนิไปสู่ความฝนัเดยีวกนั มาเริ่มตน้เดนิไปกบัเรา เดนิไม่ตอ้งรอใคร 

ตัง้แต่ตน้เดอืน มถินุายน 2558 เรื่อยไป จนถงึสนามสอบวดัใจอย่างเป็นทางการสนามแรก นัน่คือ “การสอบโครงการ

ชา้งเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ” ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 สนามสอบที่จะวดัผลว่า การเตรียมตวั 

ในครึ่งปีแรกของเรานัน้ดมีากนอ้ยแค่ไหน และเราตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงตวัเองอย่างไรเพือ่ใหพ้รอ้มทีสุ่ดในการสอบคดัเลอืก

เขา้เป็นนกัเรยีนเตรยีมทหาร ในช่วงปลายเดอืนมนีาคม 2559 

 คอรส์ตวิเขม้เขา้เตรยีมทหารเทอมตน้ เริ่มเดินหนา้ต ัง้แต่ มิถนุายน - กนัยายน 2558 เป็นเวลา 4 เดอืนเตม็ 

หรือประมาณ 16 สปัดาห  ์เป็นการเรียนการสอนที่เนน้ Self Study ในพื้นฐานสามวิชาหลกั คือ คณิตศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์และภาษาองักฤษ และใส่แบบเต็ม ๆ กบัทาํแบบฝึกหดัในเรื่องนัน้ ๆ คอรส์ติวเขม้เขา้เตรียมทหารเทอม

ปลาย เริ่มเดินหนา้ต ัง้แต่พฤศจกิายน 2558 – กุมภาพนัธ ์2559 เนน้การสอนทาํโจทย ์ตัง้แต่ระดบั “งา่ย ปานกลาง 

ยาก ยากโครต และยากสุด ๆ” ภายในระยะเวลาที่กาํหนด เพื่อสรา้งรูปแบบกระบวนการคิดแกป้ญัหาใหไ้ด ้ภายใน

ระยะเวลาทีจ่าํกดั อกีท ัง้ยงัมกีารปิดจดุบอดสาํคญัๆ ของเดก็ไทย เช่น การทาํความเขา้วชิาภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

เพราะคําวา อยากได กับ ทําได    มัน “สะกดตางกันนิดเดียว” 

แตเม่ือตองทําจริงๆ แลว … “ไมใชทุกคนที่จะทําได”  



 “เรยีนพเิศษ มกีารบา้นดว้ยหรอื ???” แน่นอนครบั มกีารบา้นใหไ้ปทาํ ม ีPassage ภาษาองักฤษหลาย ๆ หนา้

ไปใหอ่้าน มศีพัทใ์หท่้อง มเีน้ือหาที่นอ้งๆ ตอ้งไปดู เพือ่เตรียมตวัมาเรียนในสปัดาหต่์อไป เป็นการ Keep Current  

ใหน้อ้ง ๆ มคีวามกระตอืรอืรน้ และส ัง่การสมองตวัเองอยู่ตลอดเวลาว่า “เราจะวางการอ่านหนงัสอืทบทวนไมไ่ด ้เพราะ

จะทาํใหเ้รยีนในเรื่องต่อไปไมเ่ขา้ใจ” ซึง่เป็นการพฒันาระบบความคดิแบบค่อยเป็นค่อยไป  

 

 ท ัง้น้ี เพือ่ Keep เป้าหมายใหไ้ด ้…  

 เป้าหมายเฉพาะหนา้ ก่อนสิ้นเทอม 1 เก็บเน้ือหา ม.1 ม.2 และ ม.3 เทอมตน้ใหไ้ด ้!!! 

 เป้าหมายต่อไป ทาํคะแนนสอบชา้งเผอืก อย่างนอ้ย 450 คะแนน ใหไ้ด ้!!! 

 และเป้าหมายสูงสุด คอืสอบตดิเหลา่ทีเ่ราอยากได ้ในอนัดบัของตวัจรงิใหไ้ด ้!!! 

 

 เวลาเดินหนา้ไปเรื่อยๆ ทกุวนิาท ีทกุชัว่โมง และทกุวนั  

ถา้เราไม่เดินหนา้แลว้ “ไม่มีใครรอเรา” และเรา “กไ็ม่จาํเป็นตอ้งรอใคร”  

 

คอรส์เรยีนวนัอาทติย ์ภาคเรยีนที่ 1/2558 ราคา 9,000.- บาท  

เริ่มเรยีน วนัอาทติยท์ี ่14 มถินุายน ถงึวนัอาทติยท์ี ่20 กนัยายน 2558 

เนน้การเรยีนการสอน 3 วชิาหลกั คอื คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ และวทิยาศาสตร ์โดยเป็นการเรยีนการสอน 

เพือ่ปูพื้นฐานความรูท้ ัง้หมดตัง้แต่ระดบัมธัยมศึกษา ปีที ่1-3 ไปจนถงึสอนทาํโจทยข์อ้สอบเก่า และโจทยรู์ปแบบต่าง ๆ 

 

คอรส์เรยีนวนัอาทติย ์ภาคเรยีนที่ 2/2558 ราคา 9,000.- บาท 

เริ่มเรยีน วนัอาทติยท์ี ่8 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัอาทติยท์ี ่21 กมุภาพนัธ ์2558  

 เนน้การประยุกตใ์ชเ้น้ือหาวชิาหลกัทีไ่ดเ้รยีนมาในเทอมตน้ เนน้การทาํโจทย ์สอนวธิแีกป้ญัหาสอบ 

 

 “เกดิมาชีวติหน่ึง จะมีโอกาสสกักี่คร ัง้”      ตวันอ้งเท่านั้น ที่จะตอบคาํถามน้ีไดค้รบั 
 

 

 

 

 

 

 

เวบ็ไซตน์ายรอ้ยไทย : บนัไดขัน้แรกสูร่ ัว้โรงเรยีนเตรยีมทหาร 

“เราจะปัน้เด็กธรรมดาคนหน่ึง ใหเ้ป็นนกัเรยีนเตรยีมทหาร” 

www.thaicadet.org          www.facebook.com/thaicadet          www.youtube.com/thaicadet  

e-mail : hat3744@hotmail.com          โทร. 087 561 2511 และ 086 571 4623 



รายละเอยีดการเรยีนการสอน 

 

วิชาการ : การเรียนการสอนของ THAI CADET จะมกีาร 

ปูพื้นฐานเน้ือหาวิชาที่ใชใ้นการสอบ เพื่อใหน้อ้งๆ ไดเ้ริ่ม 

ซมึซบัหลกัการและแนวคิดในการแกโ้จทยป์ญัหา พรอ้มท ัง้

การบริหารจดัการเวลา และเทคนิคการทาํขอ้สอบเพื่อให ้

พรอ้มสําหร ับการทําแบบทดสอบประจําสปัดาห์ โดย

ทา้ยที่สุด นอ้งๆ จะสามารถสรา้งรูปแบบการเรียนรูแ้ละ

ความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง เราจะปัน้และประเมนิผลนอ้ง ๆ 

แบบค่อยเป็นค่อยไป ใหพ้รอ้มสาํหรบัการสอบโครงการ

ชา้งเผอืก โรงเรียนนายเรืออากาศ เพือ่ทดสอบความพรอ้ม 

ก่อนการสอบจรงิในปลายเดอืนมนีาคม 

 

ท ัง้ น้ี THAI CADET “ใหค้วามสําคญักับทุกวิชา” ที่ใช ้

ในการสอบ เ น่ืองจากคะแนนแต่ละขอ้ในแต่ละวิชาที ่

คนส่วนใหญ่มองว่าไม่สาํคญั อย่างภาษาองักฤษ ภาษาไทย 

และสงัคม จึงถูกลดความสาํคญั แต่ไปมุ่งที่วิชาคาํนวณ

เพยีงอย่างเดยีว ท ัง้ที่ความจริงแลว้ คนทีมุ่่งม ัน่ในการสอบ

จริง ๆ จะทาํวชิาคาํนวณไดร้ะดบัเท่า ๆ กนั ดงันัน้ วชิาที ่

คนส่วนใหญ่มองขา้มเหลา่น้ี จงึเสมอืนเป็นตวัช่วยใหน้อ้ง ๆ 

ทาํคะแนนภาควชิาการไดม้ากยิง่ขึ้น 

 

อน่ึง ในการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหารใน 

ปี 2556 ที่ผ่านมา ไดก้ารลบความเชื่อเดิม ๆ ที่คิดกนัว่า 

“การสอบเตรียมทหาร แค่เพยีงทาํขอ้สอบวชิาวทิยาศาสตร ์

และคณิตศาสตรใ์หไ้ดค้ะแนนเต็ม ก็สอบติด” ซึ่งปจัจุบนั

เป็นความเชื่อที่ใชก้ารไม่ไดแ้ลว้ ... เพราะการสอบในปี

ดงักล่าวที่ผ่านมานัน้ ขอ้สอบภาษาองักฤษกลายเป็นตวัคดั

คนออกจากการสอบมากถึง 3 เหล่าทพั (ภาษาองักฤษตก = 

สอบไม่ติด) ดงันัน้ การที่ THAI CADET ใหค้วามสาํคญั

กบัการสอบวิชาภาษาองักฤษเท่ากบัวิชาคํานวณมาโดย

ตลอดนัน้ ไมไ่ดเ้กนิจรงิแต่ประการใด 

 

ที่ผ่ านมา  THAI CADET ได ใ้ห ค้วามสําค ัญกับวิช า 

"ภาษาองักฤษ" เป็นกรณีพเิศษ เพราะภาษาองักฤษเป็นยา

ขมของเด็กไทย ที่บางคนเรียนมาตลอดชีวติก็ยงัไม่เขา้ใจ 

ดงันัน้ เราจึงมเีป้าหมายในการเรียนการสอนเพื่อใหน้อ้งๆ 

สามารถเอาชนะเกณฑ ์30 - 40% ทีโ่รงเรยีนเหลา่ทพัแต่ละ

แห่งกาํหนดไว ้

 

พละศึกษา : เราจะพานอ้ง ๆ ออกกาํลงักาย เพื่อมคีวามรู ้

พื้นฐานในการฝึกฝนตวัเอง และพรอ้มสาํหรบัการสอบพละ

ศึกษา 

 

ความเป็นอยู่ : ทุกคนอยู่กนัแบบเพื่อน และเป็นเพื่อนที่มี

ความมุ่งหวงัเดียวกนั ดงันัน้ นอ้งเราแต่ละคนจึงไม่ได ้

เตรียมตวัสอบเพื่อแข่งกนัเอง แต่จะช่วยเหลอืกนัและกนั

เพื่อ ใหทุ้กคนสอบเข า้ เ ป็นนัก เรียนเตรียมทหารได ้ 

พรอ้ม ๆ กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลงาน THAI CADET : ภาควชิาการ 2558 

 

 

 


