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อัพเดทการสอบเตรียมทหาร ป ๒๕๕๕ ของ thaicadet 
 
ในชวงระหวางวันท่ี 4 มีนาคม - 6 เมษายน 2555 ท่ีผานมา เว็บไซตนายรอยไทย (thaicadet.org) ไดเปด

สอนติวเขมใหแกนอง ๆ ท่ีมีความประสงคจะสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในปการศึกษา 2555 ในราย 5 วิชาหลัก 

คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยตลอดระยะเวลา 1 เดือน นอง ๆ ได

ศึกษาภาควิชาการและทําแบบฝกหัดมากกวาวันละ 12 ชั่วโมง นอกจากการศึกษาในภาควิชาการแลว thaicadet.org 
ยังใหนองๆ ไดฝกฝนในสวนของพละศึกษาดวย 

 

สําหรับการเรียนการสอนในปน้ี thaicadet.org ไดรับความไววางใจจากทานผูปกครอง สงบุตรหลานเขามา
เรียนหนังสือ และทํากิจกรรมรวมกัน เปนจํานวนท้ังสิ้น 30 คน โดยเปนผูมีสิทธิสอบจริง 28 คน 

 

ภายหลังการประกาศผลการสอบภาควิชาการ นอง ๆ ท่ี thaicadet.org ไดรวมเปนสวนหน่ึงในการ “ปนเด็ก
ธรรมดา...ใหเปนนักเรียนเตรียมทหาร” ผานการทดสอบความรูภาควิชาการจากเหลาทัพตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 

จดหมายขาว เว็บไซตนายรอยไทย {www.thaicadet.org} 
ประจําวันจันทรที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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สําหรับผูท่ีสอบผานภาควิชาการท่ีมีอายุนอยท่ีสุด คือ 14 ป สําเร็จการชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากโรงเรียน

อัสสัมชัญ สมุทรปราการ ไดมากถึง 3 เหลาทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สามารถสอบ

ติดเปนตัวจริง จปร.) 
 
สวนคนท่ีสามารถสอบผานภาควิชาการไดครบหมดท้ัง 4 เหลาทัพ เปนนองมาจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 

กรุงเทพฯ และจากจังหวัดสุราษฎรธานี (เด็กเกาท่ีปท่ีแลว ซึ่งสอบผานวิชาการ 3 เหลา มาในปน้ีสามารถสอบติดเปนตัว

จริง นรต.) 
 

จากผลสอบภาควิชาการในปนี้ ทําใหเราไดเรียนรูวา นองๆ ท้ัง 4 คนจากคาย thaicadet ลวนแตเปนคน
ท่ีมีการวางแผนในการเตรียมตัวสอบ และเตรียมตัวกันมาตลอดทั้งป ไมใชอยูๆ แลวกระโดดลงสนามสอบเลย ...  

โดยสวนใหญเปนนอง ม.ปลาย ท่ีเรียนรูจากความผิดหวัง และความผิดพลาดในปท่ีผานมา แลวนํามาพัฒนาตนเอง 

สวนนอง ม.3 ท่ีสอบได นั่นเพราะไดรับการวางแผนท่ีดีจากครอบครัว คือ มีการเตรียมความพรอมต้ังแตช้ัน ม.1 ... 

จนนองๆ ท้ัง 4 คนนี้สามารถฟนฝาคนจาก 20,000 กวาคน และมีรายช่ือเปนผูผานการสอบรอบแรก ...  
 

พ่ีอยากใหนองท่ีสอบไมผานในปนี้ และยังมีโอกาสในปตอไป เรียนรูจากความผิดพลาดเชนเดียวกับนองๆ 

เหลานี้ และเดินหนาสูกันตอไปครับ โดยนอง ๆ สามารถดาวนโหลด “แผนการเตรียมตัวตลอดท้ังป เพ่ือสอบเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหาร (ปรับปรุงลาสุด)” ไปอานและประยุกตใชไดเลยครับ ...  
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สําหรับนองท่ีหมดสิทธิในการสอบเตรียมทหารแลว อยาพ่ึงสิ้นหวังครับ เพราะพ่ีมีเร่ืองราวดีๆ เพ่ือเขาสู

วิชาชีพทหารตํารวจ และโรงเรียนเตรียมทหาร ใหนองไดศึกษาและเตรียมตัวกันต้ังแตบัดนี้กันเลยครับ ติดตามได

จาก “แผนงาน ThaiCadet 2555 - SET01 "การตอสูท่ีแทจริง มันเพ่ิงจะเร่ิมตนข้ึนเทานั้น"” 

 
ติดตามชมภาพบรรยากาศการเขาคายเดือนมีนาคม 2555 ไดท่ี  

(อัลบ้ัมท่ี 1) http://goo.gl/bm0Ml  
(อัลบ้ัมท่ี 2) http://goo.gl/qKQfe  
(อัลบ้ัมท่ี 3) http://goo.gl/BtVSX  
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วันน้ีมีท้ังคนชนะ และคนแพ คนแพ "แมมเจ็บจริงๆ วะ"  
พี่เขาใจ เพราะพี่ไมใชคนเกง ท่ีสําคัญพี่เคยแพมากอน ในชีวิตเจอการแพ 

และความผิดหวังมาหลายรูปแบบมาก เกอืบทุกรูปแบบแลว  
โชคดีท่ีชีวิตพี่ไม Perfect พี่เลยเขาใจความรูสึกน้ันๆ ไดดี  

 
การแพครั้งน้ี อาจเปนครั้งแรกๆ ท่ีทุกคนไดเจอในชีวิตความเปนมนุษย  

ตอไปนองเติบโต ไดมีโอกาสเดินบนโลกใบน้ีมากข้ึน  
จะพบกับความผิดหวังและการแพมากกวาน้ีอีก  

แต !!! มีเพยีงเงื่อนไขเดียว ถา "การแพ มันฆาเราไมได ...  
และนองยังลกุข้ึนสูตอ จําไววา วันนึงนองตองเปนฝายชนะบาง"  

 

ไมมีใครเกิดมาเพื่อแพตลอดไป วันน้ีนองอาจจะแพ แตลองกมไปมองท่ีเทาของนองเอง 

ไมวาจะชนะหรือแพ เทาของเราไมเคยช้ีกลับไปขางหลัง มันจะช้ีไปขางหนาอยูเสมอ  
ถาเทามีไวเพือ่เดินกาวไปขางหนา แสดงวา "ชีวิตตองเดินตอไป"  

 
ขนาดเทามันยังไมทรยศเราเลย เพราะฉะน้ัน อยาทรยศความเปนมนุษยของตัวเอง  

ถายังไมตาย ยังมีลมหายใจ ยังกาวเดินไปขางหนาได ...  
จําไว จงลกุข้ึนใหไว แลวเดินไปขางหนาซะ  

ใครไมลุกชางแมมมัน Let it be ... ชีวิตเรา เราเลือกเอง ทําเอง ขอใหทุกคนลุกข้ึนใหไว  
พี่ยังอยูเพื่อสงทุกๆ คนไปใหถึงฝนท่ีทุกๆ คนมุงหวังครบั // ThaiCadet 
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แผนงาน ThaiCadet 2555 - SET01  
"การตอสูที่แทจริง มันเพิง่จะเร่ิมตนขึ้นเทาน้ัน" 

 
สําหรับนองๆ ท่ีหมดโอกาสในการสอบเตรียมทหาร เน่ืองจากอายุเกินแลว 
ใครยังมีความหวังวาจะสอบเขาเรียน รร.ทหาร เพื่อจบมาเปนนายทหาร/นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรตอไป  

มันก็ยังมีโอกาสนะครับ กลาวคือ 
 

1. จบ ม.6 สอบเขา รร.นายสิบทหารบก แลวเรียนภายในเทอมแรกของปการศึกษาแรก สอบใหได 

ในอันดับ 10 คนแรก (ในอัตราการไดโควตา = 100 คนตอ 1 คน) 
ก็จะไดเปน นตท.เหลา ทบ.โดยอัตโนมัติ (ตามศัพท รร.ตท.เรียกนักเรียนเหลานี้ วา "ปา") เนื้อหาการ

เรียนวิชาป 1 ไมใชวิชาการ ม.ปลาย แตเปนวิชาทหารลวนๆ เชนอาวุธของกองทัพ แบบธรรมเนียมทหาร ยศทหาร 

ยุทธวิธีการรบ ฯลฯ 
และตองโดนแดกตามระบบนักเรียนทหารป 1 ดวยนะครับ ท้ังน้ี นักเรียนนายสิบท้ัง 10 นายท่ีเกงท่ีสุด 

ในรุนน้ี ไมตองสอบสัมภาษณ ไมตองสอบพละ เพียงแคตรวจรางกายผานเกณฑของ จปร.เทาน้ัน 
ท้ังน้ี ตองคิดดวยวา ถาจะเขานายสิบเพ่ือเอาสิทธิเตรียมทหาร -> นายรอย จปร. ถาเราไมไดเปน 1 ใน 100 

คนน้ัน เราจะยอมรับการเปนนายสิบไปตลอดชีวิตไดหรือไม ??? 
ถาคิดวามันคุมท่ีจะเสี่ยง ก็สูไดเลยครับ แตถาสอบโควตาน้ีไมได และยอมรับการเปนนายสิบไปตลอดชีวิต

ไมได ก็ทํางานใหครบสัญญาแลวก็ลาออก เทาน้ันครับ 
 

2. จบ ม.6 สอบเขา รร.ชุมพลทหารเรือ หรือ รร.นายสิบทหารเรือ แลวเลือกเหลาตํารวจน้ํา เพ่ือใหได 

จบมาเปนตํารวจน้ํา ติดยศสิบตํารวจตรี 
แลวใชเวลา 1 ปแรกในการเปนตํารวจน้ํา เพ่ืออานหนังสือสอบเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจสามพราน 

เน้ือหา ม.ปลายสายวิทย คือวิชาเลข ฟสิกส เคมี ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สรุปวาไปลงเรียนพิเศษ Ent' เขาคณะ 
วิศวะเลยครับ เนน 5 วิชาน้ี 

ขาราชการตํารวจท่ีทํางานครบ 1 ปแลว จะไดสิทธิสอบเขาเปน นรต. จนกวาจะอายุครบ 25 ปบริบูรณ  

(นําปท่ีสอบ - ปท่ีเกิด ไมตองพิจารณาเดือนเกิด เพราะเดือนเกิดไมเกี่ยว) 
น่ันแสดงวา ถายังไมหมดไฟไปซะกอน ก็นาจะมีโอกาสสอบไดอีก 4-5 ป นับเปนวิธีท่ีเจงมากๆ 
 

3. จบ ม.6 สอบเขา รร.พลตํารวจ (ซ่ึงปดรับไปชวงหนึ่งแลว มีขาววาจะกลับมาเปดรับใหมอีกคร้ังเร็วๆ นี้) 

เพ่ือใหไดจบมาเปนตํารวจ ติดยศสิบตํารวจตรี 
แลวใชเวลา 1 ปแรกในการเปนตํารวจช้ันประทวน เพ่ืออานหนังสือสอบเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ

สามพราน เน้ือหา ม.ปลายสายวิทย คือวิชาเลข ฟสิกส เคมี ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สรุปวาไปลงเรียนพิเศษ Ent' 
เขาคณะวิศวะเลยครับ เนน 5 วิชาน้ี 
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ขาราชการตํารวจท่ีทํางานครบ 1 ปแลว จะไดสิทธิสอบเขาเปน นรต. จนกวาจะอายุครบ 25 ปบริบูรณ  

(นําปท่ีสอบ - ปท่ีเกิด ไมตองพิจารณาเดือนเกิด เพราะเดือนเกิดไมเกี่ยว) 
น่ันแสดงวา ถายังไมหมดไฟไปซะกอน ก็นาจะมีโอกาสสอบไดอีก 4-5 ป นับเปนวิธีท่ีเจงมากๆ พอๆ กับ 

ขอ 2. เชนกัน 
คือ ถาคิดจะเขานายรอยตํารวจสามพราน โดยหมดสิทธ์ิสอบ นตท.แลว ขอ 2. และ 3. เปนทางเลือกท่ี

นองๆ จะสามารถทําได 
 
4. หรือ เปล่ียนแนว จากบูเปนบุน อานหนังสือสอบแพทยพระมงกุฏไปเลยครับ เรียนหมอ 6 ป จบมา 

ไดเปนหมอทหาร มียศ มีวิชาชีพท่ีสังคมยอมรับ 
รายไดดี ถึงดีมากๆ ยิ่งทํางานฝมือและประสบการณการผาตัดก็ยิ่งเพ่ิมมากขึ้น ใกลชิดหมอสาวสวย และ

พยาบาลสาวสวยท้ังชีวิต ผาตัดใหเศรษฐีแตละครั้ง นับเงินหลักแสนหลักลานนะครับ Wowww 
 
5. จบ ม.6 สอบเขา รร.พานิชนาวี เรียน 4 ป จบมาเพ่ือเปนกัปตันเรือเดินสินคา ไดเดินทางรอบโลก  

มีเวลาใหครอบครัวนอยแตรายไดดีมากๆ 
 
ทางเลือกท้ังหมดท่ีพ่ีกลาวมา มันก็ไมงายเชนกัน แตพ่ีคิดวามันไมยากเกินไปท่ีเราจะทํามันใหได 
 
นองอาจหมดสิทธ์ิสอบเตรียมทหารแลว แตชีวิตนองยังไมจบนะครับ เราตองเดินหนาตอไป 
 
"การตอสูท่ีแทจริง มันเพ่ิงจะเร่ิมตนข้ึนเทานั้น" พ่ีขอเปนกําลังใจใหนองๆ ม.4 ม.5 เดินไปถึงทางท่ีนอง

เลือกเดินเองได ดวยความสามารถท้ังหมดท่ีนองมี 
 
อยาท้ิงการเรียนเด็ดขาด เราออนวิชาไหน, เชนภาษาอังกฤษ หรือวิทยาศาสตร ขอใหเรงทําความเขาใจ 

ในเนื้อหานั้นๆ ใหไวท่ีสุด และทําขอสอบเกาๆ ใหมากท่ีสุด 
 
--- ขอใหทุกคนสอบไดดังท่ีนองๆ มุงหวัง โชคดีทุกคนครับ 
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วันท่ี 17 เมษายน ท่ีผานมา พี่ไดคุยกับนอง นร.นายสิบทหารบก คนท่ีสองจากทางขวา (ในรูปขางบน) วา 

"นองจะรูไดยังไงวา นองจะไดเปน 10 ในสิบตัวจริงท่ีจะไดโควตาน้ี" คําตอบท่ีพี่ไดรับคือ 
 
"ผมสอบเตรียมทหารมาตลอด 3 ปก็สอบไมติด ผมถึงไดมาสอบ...เขานายสิบ เพื่อสิ่งน้ี" 
 
เห็นไหมวา ขนาดเขาไมรูวาเขาจะทําไดหรือไม เขายังพยายามวิ่งตามความฝนอยางท่ีพี่เคยบอกไว แมมันจะ

ยากขนาดตองเอาชนะเพ่ือน รวมรุนใหได ในอัตราสวนการแขงขัน 1 ตอ 100 ก็ตาม --- แลวนองๆ เหลาน้ีก็ทําสําเร็จ 

ขอใหวาท่ี นตท.เหลา ทบ.จากนักเรียนนายสิบเหลาน้ี ประสบความสําเร็จในชีวิตตามท่ีทุกคนมุงหวังครับ "นายแนมาก" 

// ThaiCadet Admin 
 
------------------------------- 
 
ฝากถึงนองๆ ท่ีเรียนพิเศษกับพ่ีทุกคน ท้ังนองจงชนะ นอง Goss นองนําโชค นองบักบุญเยี่ยม พี่หมู นองๆ 

จากเพชรบุรี นองบอล นอง Jet สมุทรปราการ อาหลิว นองเต และนองๆ ทุกคนท่ีพี่ไมไดเอยชื่อ ขอใหสูตอไปนะครับ 
 
จําไว "การตอสูท่ีแทจริง มันเพิ่งเร่ิมตนเทาน้ัน" เลิกเสียใจแลวอานหนังสือสอบไดเลยครับ โอกาสไมเคยวิ่งมา

หาเรา เราตองวิ่งไปหามันเอง โชคดีทุกคนครับ // P'Hat 
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แผนงาน ThaiCadet 2555 - SET02 
แผนการเตรียมตัวตลอดทั้งป เพ่ือสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร (ปรับปรุงลาสุด) หรือ  
แผนการเตรียมตัวสําหรับคนอกหัก สอบเตรียมทหารป 2555 ไมติดรอบแรก หรือ 
สอบติดรอบแรกแตตกรอบ 2 เพ่ือเตรียมตัวสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในป 2556 

 

Application to :  นอง ๆ ท่ีกําลังเรียน ม.3 (ขึ้น ม.3) ปการศึกษา 2555 
  นอง ๆ ท่ีจบ ม.3 เดือนกุมภาพันธ- มีนาคม 2555 และสอบเตรยีมทหารป พ.ศ. 2555 ไมติดรอบแรก 
   แตไมผานรอบ 2 เพราะสอบไดอันดับท่ีไมดี พละศึกษาไมโหดพอ  
   ยังเด็กเกินไปท่ีจะสูกับพ่ี ๆ ม.4-ม.5 ซึ่งมีประสบการณการอบมากกวา ฯลฯ 
  นอง ๆ ท่ียังพอมีโอกาสในการสอบเตรียมทหาร แมจะเปนครั้งสุดทายในป พ.ศ. 2556 ก็ตาม 

 

Note :  ถาโรงเรียนเตรียมทหารไมมีการเปลี่ยแปลงการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารโดยยังใชกฎเกณฑเดิม  

ดังน้ัน ในปการศึกษา 2556 (ย้ําอีกครั้งครับปการศึกษา 2556 คือ พ.ศ. 2556 = ปหนา) ผูท่ีมีสิทธิสมัครสอบ 

คือ ผูท่ีเกิดระหวางป พ.ศ. 2539-2542 ซึ่งจะมีอายุ 14-17 ป (คํานวณตามปท่ีเกิด ไมนําเดือนเกิดมาพิจารณา

ใด ๆ ท้ังสิ้น) 
 

พ้ืนฐานความรูท่ีทุกคนตองมี 
1. ความรูพื้นฐานระดับประถมตองเปะ 
2. ความรูพื้นฐาน ม.1-ม.2 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ

สังคมศึกษา ตองเปะ 
Note :  ถาไมเปะ ทําไงครับ ??? 
 ใหไปอานขอตอไป 

3. รางกายแข็งแรง เพียงพอท่ีจะ follow แผนการเตรยีมตัว/เตรียมความพรอมดานรางกายตลอดทั้งปได 
 

สิ่งท่ีตองเตรียมตลอดแผนเตรยีมตัวตลอดท้ังป 
1. สมุดโนต แยกวชิา 1 เลม อยาใชสมุดโนต 1 เลม แตจดทุกวิชา 
2. เครื่องเขียน มีแคดินสอ และยางลบ พอครับ จบ... ปากกา ไมโปร ฯลฯ ไมตอง 
3. หนังสือเลขของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใน 1 เทอม จะมีท้ังเลขหลักและเสริม 

ดังน้ัน 1 เทอมจะมี 2 เลม ทําให 1 ปการศึกษา = 2 เทอม = 4 เลม 
ม.1 จะมี 4 เลม       

ม.2 จะมี 4 เลม      รวมหนังสือ 3 ปการศึกษา = 12 เลม     หาซื้อไดท่ีรานศึกษาภัณฑพาณิชย 
ม.3 จะมี 4 เลม             ถนนราชดําเนิน ขาง ๆ โรงเรียนสตรีวิทย 

4. หนังสือวิทยาศาสตรของ สสวท. และของสํานักพิมพอ่ืน ๆ เชน MAC HI-ED บัณฑิตแนะแนว ฯลฯ 
ซึ่งหนังสือท่ีใชหลากหลาย แตหลัก ๆ พี่ใชของ MAC ครับ  
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5. หนังสือภาษาอังกฤษ ประถมปลาย เตรียมสอบขึ้น ม.1 / หนังสือภาษาอังกฤษ ม.1 ม.2 และ ม.3 / 

หนังสือ GRAMMAR ดี ๆ สักเลม หนังสืออานนอกเวลาเพ่ือฝก Reading, Comprehension และสื่ออื่น ๆ เชน 

VDO, mp3, สื่อ Online อยาง youtube (พิมพคําวา English Lesson แลวเลือกดูไลจาก Lesson 1 ไปเรื่อย ๆ) 

รวมทั้งการหัดฟงขาวจาก FM.88 MHz และการดูหนัง Hollywood ใน Version ภาษาอังกฤษ ท่ีมี Subtitle เปน
ภาษาไทย (หรือเปนภาษาอังกฤษไดยิ่งดีครับ) 

6. หนังสือภาษาไทย ม.ตน (ม.1-ม.3) 
7. หนังสือสังคม ม.ตน (ม.1-ม.3) 

 

ดานพละศึกษาใหเตรียมอุปกรณ ดังนี้ 
1. รองเทาวิ่งดี ๆ 1 คู ถุงเทาแลวแตความถนัด 
2. ชุดวายนํ้า (กางเกงวายนํ้า แวนตากันนํ้า หมวกคลุมศีรษะ) 

 

การเตรียมตัวสอบเตรียมทหารตลอดทั้งปน้ัน จะเริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2555 >> มีนาคม 2556  
รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 11 เดือนเต็ม แบงเปนชวงตาง ๆ ดังน้ี 

ชวงท่ี 1 : พฤษภาคม 2555 - กันยายน 2555 รวม 5 เดือนเต็ม เปนชวงท่ีตองเก็บเกี่ยวความรูพื้นฐาน และ

สรางกําลังกายอยางเต็มท่ี และทําใหไดมากท่ีสุด เพื่อเตรียมทดสอบตนเองในครั้งแรกชวงเดือนตุลาคม 2555  
ชวงท่ี 2 : ตุลาคม 2555 - พฤศจิกายน 2555 รวม 2 เดือนเต็ม เปนชวงการทดสอบตนเอง เพื่อเตรียมตัวลงสู

สนามแรก “โครงการชางเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ” ซึ่งจะถูกจัดใหมีการสอบเปนประจําทุกป ในชวงปลายเดือน
พฤศจิกายนของทุก ๆ ป 

 Note : ในป 2555 ท่ีผานมา การสอบชางเผือกถูกเลื่อนออกไป เน่ืองจากนํ้าทวมใหญ ซึ่งเปนภัย

ธรรมชาติของประเทศไทย ซึ่งหากป 2555 น้ีไมมีวิกฤตการณลักษณะน้ี การสอบโครงการชางเผือกจะถูกดําเนินการ

ตามปกติ ในชวงปลายป 2555 
ชวงท่ี 3 : ธันวาคม 2555 - มีนาคม 2556 รวม 4 เดือน เปน 4 เดือนสุดทายท่ีตองมีการเก็บตกเน้ือหาวิชา 

และสรางความพรอมสูงสุดใหกับตนเองในทุก ๆ ดาน เพื่อเตรียมตัวลงสนามสอบจริงในเดือนเมษายน 2555 หรืออีก 
11 เดือนท่ีจะถึงน้ี 
 

ทุก ๆ คนมักคิดวา คนสอบเตรียมทหารได คือ คนเกง ... ถกูตองครับ แตเกงอยางเดียวไมพอ 

ตองขยันมาก ๆ ดวย ดังนั้น ถานอง ๆ คนไหนเรียนไมเกง นองจงเปล่ียนแปลงตัวเองซะ  

จากคนข้ีเกียจใหกลายเปนคนขยัน ลุกข้ึนเดินหนาสูกับชีวิต สูกับความทาทายท่ีนองตองการ

เอาชนะ เพราะถานองไมเร่ิมวนันี้ ยังทําตัวเหมือนปท่ีผานมา ซ่ึงนองยังไมแกรงพอ ทําใหนอง 

สอบไมติดแมกระท่ังรอบแรกซ่ึงเปนรอบวิชาการ ปนี้ถาไมมีอะไรเปล่ียนแปลง นองก็ยังคง 

สอบไมติดเหมือนเดิม >> ลุกข้ึนเปลีย่นความคิด >> เพ่ือเปลีย่นการกระทํา >> เอาชนะตัวเองใหได >> 
เอาชนะคนอื่นทุก ๆ คนได >> ประสบผลสําเร็จสมความมุงหวังครับ 
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กิจกรรมทดสอบความรูภาควิชาการ  
กับเว็บไซตนายรอยไทย ประจําป 2555 
THAI CADET Pretest 2012 

  
 สืบเน่ืองจากเม่ือป 2553 - 2555 เว็บไซตนายรอยไทย (www.thaicadet.org) ไดจัดกิจกรรมทดสอบ

ความรูภาควิชาการ (THAI CADET Pretest) จํานวน 9 ครั้ง ซึ่งมีทานผูปกครองและนองๆ จํานวนมากใหความสนใจ

และเขารวมกิจกรรม โดยในปการศึกษา 2553 - 2554 นอง ๆ ท่ีเคยมารวมกิจกรรมกับเราสามารถสอบเขาเปนนักเรียน

เตรียมทหารไดจํานวนหลายทาน  
 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม และประเมินความรูสําหรับนอง ๆ ท่ีตองการใชเวลา 1 ป ในการ

เตรียมตัวสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในปการศึกษา 2555 น้ี เว็บไซตนายรอยไทยจึงจัดกิจกรรมทดสอบความรู

ภาควิชาการ ครั้งท่ี 1/2555 ครั้งท่ี 2/2555 และคร้ังท่ี 3/2555 ขึ้น โดยทานผูปกครองและนอง ๆ ระดับมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 หรือเทียบเทา ท่ีมีความประสงคจะสอบเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในปการศึกษา 2556 สามารถรวมกิจกรรมครั้ง

น้ีได โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

การจัด Pretest คร้ังท่ี 1/2555 ไดจัดไปแลวเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2555 ท่ีผานมา สําหรับการจัดกิจกรรม

คร้ังตอไปมีกําหนดการจัด ดังนี้ 
 คร้ังท่ี 2/2555 ในวันอาทิตยท่ี 13 พฤษภาคม 2555  
คร้ังท่ี 3/2555 ในวันอาทิตยท่ี 27 พฤษภาคม 2555  

ต้ังแตเวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ท่ีทําการเว็บไซตนายรอยไทย ถนนสามัคคีซอย 28 อําเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ... 

พบกับ แบบทดสอบเพื่อวัดความรูและประเมินความพรอม ตลอดจนถาม-ตอบนอง ๆ และทานผูปกครองเกี่ยวกับ 

การสอบ 
งานนี้เหมาะสําหรับนองๆ ท่ีกําลังข้ึน ม.3 และนองๆ ท่ีอกหักจากการสอบเตรียมทหารปท่ีผานมา ...  

แลวพบกันครับ 
 

ผูสนใจรวมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนไดท่ี http://goo.gl/EbKYi โดยกรอกรายละเอียด และระบุในสวน

ของ “มีความประสงค สมัคร Pretest” 
 

ดาวนโหลดแผนท่ีการเดินทาง ไดท่ี www.thaicadet.org/thaicadet-map.pdf 
 

หมายเหตุ : pretest ของ thaicadet อาจจะไมทาทายสําหรับนอง ๆ ท่ีฝกฝนเห็นขอสอบเกาจนชินตา แต 

webmaster เชื่อม่ันวาขอสอบเกา หรือขอสอบใด ๆ นับสิบนับรอยขอท่ีเราคัดสรรมาน้ัน เปนประโยชนสําหรับเด็กไทย

อีกหลายรอยคน 
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ประกาศรับสมัคร "คอรสเรียนวันอาทิตย ภาคเรียนที่ 1/2555" 
 
คอรสเรียนวันอาทิตย ภาคเรียนท่ี 1/2555  
เรียน เฉพาะวันอาทิตย เวลา 09.00 - 17.00 น. 
เร่ิมเรียน วันอาทิตยแรกของเดือนมิถุนายน ถึงวันอาทิตยสุดทายของเดือนกันยายน 
 
เพราะ ไมใชทุกคนท่ี “อยากได” จะสามารถ “ทําได” 
เพราะ ไมใชแคสอบติดรอบแรกแลว จะวางใจวาจะสอบติดเปนตัวจริงแนๆ 
และเพราะ ไมใชการบอกตัวเองวา “เด๋ียวคอยทํา ๆ ” จนเวลาผานลวงเลยไป จากวันเปนเดือน จากเดือน

เปนเทอม และผานเลยไปเปนป จนถึงเดือน “มีนาคม 2556” แลวคอยมาคิดเตรียมตัวอานหนังสือสอบ … ซึ่งมันสาย
เกินไป …  

www.thaicadet.org ชวนนองๆ ทุกคนที่จะเดินไปสูความฝนเดียวกัน มาเริ่มตนเดินไปกับเรา เดินไมตอง

รอใคร ต้ังแตตนเดือน มิถุนายน 2555 เรื่อยไป จนถึงสนามสอบวัดใจอยางเปนทางการสนามแรก น่ันคือ “การสอบ
โครงการชางเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ” ในชวงปลายเดือน พฤศจิกายน 2555 สนามสอบที่จะวัดผลวา การเตรียม

ตัวในครึ่งปแรกของเรานั้นดีมากนอยแคไหน และเราตองแกไขปรับปรุงตัวเองอยางไรเพื่อใหพรอมท่ีสุดในการสอบ

เตรียมทหาร ในชวงปลายเดือนมีนาคม 2556 
คอรสติวเขมเขาเตรียมทหารเทอมตน เริ่มเดินหนาต้ังแต มิถุนายน - กันยายน 2555 เปนเวลา 4 เดือนเต็ม 

หรือประมาณ 16 สัปดาห เปนการเรียนการสอนท่ีเนน Self Study และใสแบบเต็มๆ กับการทําแบบฝกหัดในเรื่องน้ันๆ 

ต้ังแตระดับ “งาย ปานกลาง ยาก ยากโครต และยากสุดๆ” ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อสรางรูปแบบกระบวนการ

คิดแกปญหาใหได ภายในระยะเวลาที่จํากัด อีกท้ังยังมีการปดจุดบอดสําคัญๆ ของเด็กไทย เชน การทําความเขาวิชา

ภาษาอังกฤษ เปนตน 
“เรียนพิเศษ มีการบานดวยหรือ ???” แนนอนครับ มีการบานใหไปทํา มี Passage ภาษาอังกฤษหลายๆ 

หนาไปใหอาน มีศัพทใหทอง มีเน้ือหาท่ีนองๆ ตองไปดู เพื่อเตรียมตัวมาเรียนในสัปดาหตอไป เปนการ Keep Current 
ใหนองๆ มีการกระตือรือรน และสั่งการสมองตัวเองอยูตลอดเวลาวา “เราจะวางการอานหนังสือทบทวนไมได เพราะจะ
ทํา ใหเรียนในเรื่องตอไปไมเขาใจ” ซึ่งเปนการพัฒนาระบบความคิดแบบคอยเปนคอยไป  

 

ท้ังน้ี เพื่อ Keep เปาหมายใหได … 
เปาหมายเฉพาะหนา กอนสิ้นเทอม 1 เก็บเน้ือหา ม.1 ม.2 และ ม.3 เทอมตนใหได !!! 
เปาหมายตอไป ทําคะแนนสอบชางเผือก อยางนอย 450 คะแนน ใหได !!! 
และเปาหมายสูงสุด คือสอบติดเหลาท่ีเราอยากได ในอันดับของตัวจริงใหได !!! 
 

เวลาเดินหนาไปเรื่อยๆ ทุกวินาที ทุกชั่วโมง และทุกวัน 
ถาเราไมเดินหนาแลว “ไมมีใครรอเรา” และเรา “ก็ไมจําเปนตองรอใคร” 
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เร่ิมเดินดวยกัน เชาวันอาทิตยท่ี 3 มิถุนายน 2555 เปนตนไปครับ 
 

สิทธิพิเศษ : นองๆ ท่ีลงทะเบียนเรียนกับ thaicadet.org ... เราจะเปนท่ีปรึกษาและวางแผนการเตรียมตัว
สอบ และแผนการอานหนังสือตลอดทั้งป    

 
คาเรียนภาคเรียนท่ี 1/2555 ราคา 9,500.00- บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) 
 
“เกิดมาชีวิตหนึ่ง จะมีโอกาสสักกี่คร้ัง” ตัวนองเทานั้น ท่ีจะตอบคําถามนี้ไดครับ  
 
 

 

เว็บไซตนายรอยไทย : บันไดขั้นแรกสูร้ัวโรงเรียนเตรียมทหาร 
“เราจะปนเด็กธรรมดาคนหน่ึง ใหเปนนักเรียนเตรียมทหาร” 

Official Website : www.thaicadet.org    e-mail : hat3744@hotmail.com 
facebook : www.facebook.com/thaicadet    โทร. 087 561 2511, 086 571 4623 


