ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียน

1. กรอกข้อมูลสมัครในเว็บไซต์ของโรงเรียน
2. ชาระเงินค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ผ่านธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี
ในนาม ขัตติยาพร คาอาจ
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
3. รอรับรหัสผ่านและคู่มือการเข้าเรียน/สอบ ในอีเมล์ทนี่ ร.แจ้งมา (หลังแจ้งการชาระเงินใน7วัน)
* นักเรียนกรุณาเข้ารหัสตรวจสอบห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ/เรียน
4. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนคอร์สออนไลน์ เทอม1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนคอร์สออนไลน์ เทอม2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

เรียน 3 วิชาหลัก : คณิต ฟิสิกส์ อังกฤษ
เสริม : กลยุทธ์วางแผนและเครื่องมือในการเรียน

ตรวจสอบ/แก้ไข
เฉลย










เรียน : คณิต ฟิสิกส์ อังกฤษ
กลยุทธ์การวางแผนการเรียน
กลุ่มห้องเรียนคาศัพท์ (เฉพาะออนไลน์)
สอบประเมินทุกเดือนพร้อมคอร์สปกติ
สอนโดย อ.ป๋อง คาอาจ
สอนโดย ธนวรรณ คาอาจ (พี่วรรณ)
สอนเนื้อหา+วิธีการทาโจทย์
ตะลุยโจทย์

เตรียมทหาร
ออนไลน์
(ปรับปรุงใหม่ ประจาปี2562)

ช่วงรับสมัคร

กระบวนการคอร์สออนไลน์



รหัสคอร์ส 315
เตรียมฯ ม.4-6 ออนไลน์ (3วิชา)

วัดผลรวมกับคอร์สวันอาทิตย์


ผลสอบนาไปพิจารณาเข้าคอร์สตุลา62



สอบ5วิชา (คณิต วิทย์ อังกฤษไทยสังคม)

เทอม 1 : รับสมัคร 10 เมษายน – พฤษภาคม
เทอม 2 : รับสมัคร 10 กันยายน – ตุลาคม

กาหนดการเรียนออนไลน์
เทอม 1 : สอบเปิดคอร์ส 8 มิถุนายน62
เรียน 16 มิถุนายน – 22 กันยายน62
เทอม 2 : สอบเปิดคอร์ส 9 พฤศจิกายน62
เรียน 17 พฤศจิกายน62 – 16 กุมภาพันธ์63

สาหรับ
กลุ่มนักเรียนชาย ม.4-ม.6 ที่ :
- ไม่สามารถมาเรียนวันเสาร์อาทิตย์ได้
- เป็นนักเรียนเสาร์อาทิตย์ แต่ต้องการเรียนเพิ่มเติม

กลุ่มนายสิบตารวจ ที่ :
- ต้องการเตรียมสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

Line
หมายเหตุ
- ผลการสอบแต่ละครั้งเป็นการประเมินตนเองเพื่อให้ผู้ปกครองและนร.นาไปวางแผนในการเรียน
วิชาที่อ่อนโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ที่กาหนดให้มีคะแนนไม่ต่ากว่า 40%
- การเรียนในระบบออนไลน์เป็นการเรียนที่นร.ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีระเบียบวินัย และ
มีความซื่อสัตย์ จะทาให้ นร.ประสบความสาเร็จในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้

www.drpongtutor.com
032-389-296

เรียนผ่าน
 Website : www.drpongtutor.com
 Tablet
 Smart Phone

อาจารย์ผู้สอน
• อ.ป๋อง คาอาจ
• ธนวรรณ คาอาจ (พี่วรรณ)

การเรียนออนไลน์
• ไม่จากัดเวลาเรียน เรียนวันเวลาไหนก็ได้
• วิดีโอจะดูได้ 7 วัน (อาทิตย์ต่ออาทิตย์)
• วิดีโอใหม่จะเข้าเรียนได้ทุกวันอาทิตย์
• สอน 3 วิชา : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ
• สอนกลยุทธ์วางแผนการเรียนและเครื่องมือ
• กลุ่มห้องเรียนคาศัพท์ (เฉพาะคอร์สออนไลน์)
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดราย
สัปดาห์ หรือมีการจดแยกในบางชั่วโมง

วิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์
สอนโดย อ.ป๋อง คาอาจ
• สรุปพื้นฐาน ม.ต้น และเนื้อหา ม.ปลายที่ใช้ใน
การสอบเข้าเตรียมทหาร
• เนื้อหาเน้นสรุปแบบสั้น กระชับ
• แบบฝึกหัด /ตะลุยโจทย์
วิชาภาษาอังกฤษ
สอนโดย ธนวรรณ คาอาจ (พี่วรรณ)
• กลยุทธ์การวางแผนด้านการเรียนและเครื่องมือใน
การเรียนที่ทาให้มีประสิทธิภาพ
• กลุ่มห้องเรียนคาศัพท์เฉพาะคอร์สออนไลน์
• Basic Grammar to Intermediate
เพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร
• Conversation and Reading
• แบบฝึกหัด /ตะลุยโจทย์

การวัดผล
• ทดสอบความรู้พร้อมนักเรียน คอร์สวันอาทิตย์
• ประเมินผลทุกเดือน
• สอบประเมินภาพรวม 5 วิชา ได้แก่ คณิต วิทย์
อังกฤษ ไทย สังคม
• ผลสอบจะประกาศและจัดลาดับพร้อมนักเรียน
คอร์สวันอาทิตย์
• เฉลย สามารถเข้าดูได้หลังสอบ 1 วัน
• ผลสอบดูได้ที่ www.drpongtutor.com
• ผลสอบมีผลในการพิจารณาเข้าคอร์สตุลา62

หัวข้อในการสอน

ขั้นตอนการเข้าเรียนและสอบประเมินผล
1. นักเรียนต้องมีคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับระบบ
อินเตอร์เน็ต และPrinter
2. นร.เปิดเว็บไซต์ www.drpongtutor.com
เข้าไปหลักสูตรออนไลน์ และเข้าเรียน/เข้าสอบ
โดยกรอกรหัสผ่าน (ตามทีท่ างโรงเรียนส่ง
รหัสผ่านเป็นรายบุคคลทางอีเมล์)

3. เมื่อล็อกอินแล้วจะปรากฏข้อมูลผู้เรียน
ให้ไปที่เมนูหลักสูตร > เรียนออนไลน์อีกครั้งและ
เลือกวิดีโอสาหรับสมาชิก

ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
การสอบเตรียมทหาร กาหนดให้มีคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 40%
ในปีการศึกษา62 คอร์สออนไลน์ ได้เพิ่มกลุ่ม
ห้องเรียนคาศัพท์เฉพาะคอร์สออนไลน์ ที่สามารถ
ทบทวนคาศัพท์ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ของวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยัง
มีกลยุทธ์วางแผนการเรียนและ
เครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

4. เมื่อถึงวันและเวลาสอบ นักเรียนเตรียมตัวเข้า
สอบโดยเข้าไปดาวน์โหลดปัญหาสอบใน
ห้องเรียนออนไลน์ ตามวันที่กาหนดสอบ

5. การดาวน์โหลดปัญหาสอบ จะดาวน์โหลดได้ก่อน
สอบ 15 นาที เมื่อ นร. print ปัญหาสอบออกมา
เรียบร้อย แล้วให้เริ่มจับเวลาในการสอบ
เสมือนสอบอยู่ในสนามสอบจริง
6. ก่อนหมดเวลาสอบให้เลือกคาตอบ ลงใน
กระดาษคาตอบออนไลน์ที่โรงเรียนเตรียมให้ใน
ห้องเรียนออนไลน์ และส่งภายใน 15 นาที
หลังจากหมดเวลาสอบ ( หากมีปัญหาในการส่ง
กระดาษคาตอบแจ้ง 032-389296 ในเวลา
08.30-16.30 น. )
7. ก่อนที่จะกดส่งกระดาษคาตอบกรุณาตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนทุกครั้ง
** หลังกดส่งคาตอบ โรงเรียนจะมีอีเมล์ตอบกลับ
อัตโนมัติเพื่อเป็นการยืนยันการได้รับข้อมูล **
8. โรงเรียนจะตรวจและเรียงลาดับคะแนนสอบให้
เฉพาะผู้ที่ส่งกระดาษคาตอบตามวันเวลาที่
กาหนดเท่านั้น
หมายเหตุ ระบบการประเมินผลนี้ นร.ต้องมีความ
รับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ จึงจะทาให้รู้ลาดับ
การสอบจริง

