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คุณสมบัติผู้สมัครเรียน 
 

1. นร.ก ำลังเรียนในระดับ ม.4- ม.6  เกิด พ.ศ. 2544 ข้ึนไป 
2. นร.ไม่ได้เข้ำเรียนในหลักสูตรเตรียมทหำรวันอำทิตย์ 

ภำคเรียนท่ี 2 ปี 61 (4 พ.ย.61- 26 ม.ค.62) 
3. นร.ต้องมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและสำมำรถเข้ำสอบ

ทำงออนไลนพ์ร้อมกับนร.ท่ีก ำลังสอบในวันอำทิตย ์ได้ 
 

รายละเอียดการเรียนและการสอบประเมินผล 
 

1. ผู้สอน : อำจำรย์ ป๋อง ค ำอำจ และ ธนวรรณ ค ำอำจ 
2. 4 วิชำเรียน : คณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภำษำอังกฤษ 

โดยเน้นกำรท ำโจทย์แบบฝึกหัดและเรียนจำก VDO  ซึ่งทำง
โรงเรียนจะให้รหัสเข้ำเรียนเมื่อนร.สมัครเรียน 

3. ระยะเวลำเรียน :ระหว่ำงวันที่ 4 พ.ย.61 ถึง 26 ม.ค. 62 
4. กำรประเมินผล :  

    3.1 ทดสอบทำงออนไลน์ทุก 3 สัปดำห์  
    3.2 สอบประเมินภำพรวม 5 วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย และสังคม  
    3.3 กำรทดสอบจะสอบพร้อมกับนร.ที่มำเรียนในวัน
อำทิตย์ เพ่ือให้นร.ได้ทรำบระดับควำมรู้ของตนเองและ   
เป็นข้อมูลที่จะน ำไปพัฒนำตนเอง 
    3.4 มีผลในกำรพิจำรณำเข้ำหลักสูตรแคมป์กุมภา 62     
        (พาสอบ 4 เหลา่ทัพ) 

5. ผลสอบจะประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์เป็นรำยวิชำ และจัด
เรียงล ำดับคะแนนรวมกับนร.ที่สอบในโรงเรียน 

6. วิเครำะห์ผลกำรเรียนในภำพรวม 

7. หลังประกำศผลสอบจะแจ้งเฉลยแต่ละคร้ังทำงเว็บไซต์ 
เพ่ือให้นักเรียนไปทบทวนในข้อที่ผิด 

8. รำยละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตำรำงกำรเรียน/กำรสอบ จะแจ้ง
รำยละเอียดให้ทรำบในวันที่ 1 พ.ย.61  

9. เบื้องต้นจะท ำกำรสอบครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 พ.ย.61 เวลา 
10.00-13.00 น. 

 

วิธีการเรียนและสอบประเมินผล 
 

1. นักเรียนต้องมีคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ และเช่ือมต่อกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต 

2. ต้องสมัคร E-mail เพ่ือให้โรงเรียนแจ้งรหัสกำรเข้ำเรียนใน
ระบบออนไลน์แก่นร. ผ่ำนทำง E-mail 

3. นร.เปิดเว็บไซต์ www.drpongtutor.com เข้ำหลักสูตร
ออนไลน์ และเข้ำเรียนโดยกรอกรหัสผ่ำน (ทำงโรงเรียนจะ
ส่งรหัสผ่ำนเข้ำเรียนเป็นรำยบุคคลทำง E-mail ที่แจ้งใน
วันที ่1 พ.ย.61   

4. เมื่อถึงวันและเวลำก ำหนดสอบ นักเรียนต้องเตรียมตัวเข้ำ
สอบโดยโรงเรียนจะส่งข้อสอบให้ทำงระบบกำรเรียน
ออนไลน์ นักเรียนต้องเข้ำไปดำวน์โหลดตำมเวลำ 

5. กำรส่งปัญหำสอบ จะส่งก่อนก ำหนดเวลำเร่ิมสอบ 15 นำที 
เมื่อนร.ได้รับแล้วให้ print ปัญหำสอบออกมำให้เรียบร้อย
แล้วให้เร่ิมจับเวลำในกำรสอบเสมือนสอบอยู่ในสนำมสอบ 

6. เมื่อหมดเวลำสอบให้นร.ต๊ิกค ำตอบ ลงในกระดำษค ำตอบ
ออนไลน์ที่โรงเรียนเตรียมให้ในเว็บไซต์ และส่งภำยใน 15 
นำที หลังจำกหมดเวลำสอบ (หำกมีปัญหำในกำรส่ง
กระดำษค ำตอบต้องแจ้ง 032-389296 )  



7. ก่อนที่จะกดส่งกระดำษค ำตอบกรุณำตรวจสอบควำม
ถูกต้องก่อนทุกคร้ัง  

8. ** หลังกดส่งค ำตอบ หำกมีอีเมลล์เด้งกลับคือโรงเรียนได้รับ
ค ำตอบแล้ว ** 

9. โรงเรียนจะตรวจและเรียงล ำดับคะแนนสอบให้เฉพำะผู้ที่ส่ง
กระดำษค ำตอบตำมวันเวลำท่ีก ำหนดเท่ำน้ัน 

หมายเหตุ   ระบบกำรประเมินผลน้ี นร.ต้องมีควำมรับผิดชอบ และมี
ควำมซื่อสัตย์ จึงจะท ำให้รู้ล ำดับกำรสอบจริง 
 

การเรียนออนไลน์ 
 
• ไม่จ ำกัดเวลำเรียน เรียนวันไหนก็ได้ สำมำรถจัดตำรำงเรียนได้เอง  
• ไม่จ ำกัดจ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำดู แต่วิดีโอจะหมดอำยุใน 1 สัปดำห์ 
• วิดีโอใหม่จะเข้ำเรียนได้ทุกวันอำทิตย์ และจะหมดอำยุในอำทิตย์ 
  ถัดไป (อำทิตย์ต่ออำทิตย์) 
• เฉพำะสัปดำห์แรกของคอร์สจะเร่ิมเรียนได้ในอำทิตย์  
  (พร้อมนักเรียนคอร์สปกติ) 
• ไม่มีเอกสำรประกอบกำรเรียน ต้องเตรียมสมุดจดเหมือนนักเรียน 
  คอร์สปกติ แต่บำงช่ัวโมงหำกมีชีทแจกจะให้ดำวโหลดน์ได้ 
 

การวัดผล 
• วันที่ 4 พ.ย.61 จะมีกำรทดสอบควำมรู้พร้อมนักเรียนคอร์สปกติ 
ก่อนเร่ิมเรียนในอำทิตย์ถัดไป 
• มีประเมินผลทุก 3 อำทิตย์ 
• อนุญำตให้จัดตำรำงสอบเองได้โดยต้องใช้ควำมซื่อสัตย์ จับเวลำสอบ 
3 ช่ัวโมง อนุโลมให้ส่งกระดำษค ำตอบออนไลน์ได้ไม่เกินเที่ยงคืนของ
วันที่ก ำหนดให้สอบ 

• ทุกคร้ังที่มีกำรสอบ ผลสอบจะประกำศและจัดล ำดับพร้อมนักเรียน
คอร์สปกติ  
• เฉลยสำมำรถ log-in เข้ำดูได้ 1 วันหลังสอบ เวลำ 21.00 น. 

           

ข้ันตอนการสมัคร 
1. กรอกข้อมูลสมัครในเว็บไซต์ของโรงเรียน   
2. ช ำระเงินค่าลงทะเบียน 3,000 บาท  

ผ่ำนธนำคำรไทยพำนิชย์ เลขที่บัญชี 659-209-6068  
ในนำม ขัตติยำพร ค ำอำจ  
ส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำที่  ID line : @twschool1992  
หรือทำง facebook ของโรงเรียน 

3. รอรับ password เพ่ือเข้ำเรียนทำง e-mail ที ่นร.แจ้งมำใน
วันที่ 1 พ.ย.61 

4. นร.ต้องตรวจสอบกำรได้รับ password ภำยในวันที่ก ำหนด 
หำกไม่ได้รับกรุณำติดต่อโรงเรียนภำยในวันที่ 3 พ.ย.61 
โดยติดต่อที่ 032-389-296 เวลำ 0830-1600 

5. ตรวจสอบรำยช่ือกำรเข้ำเรียนทำง 
www.drpongtutor.com วันที ่1 พ.ย.61 

หมายเหตุ 
1. ผลกำรสอบแต่ละคร้ังเป็นกำรประเมินตนเองเพ่ือให้

ผู้ปกครองและนร.น ำไปวำงแผนในกำรเรียนวิชำที่อ่อน
โดยเฉพำะวิชำภำษำอังกฤษ และคณิตศำสตร์ ให้มีคะแนน
ไม่ต่ ำกว่ำ 40% 

2. กำรเรียนในระบบออนไลน์เป็นกำรเรียนที่นร.ต้องมีควำม
รับผิดชอบต่อตนเอง มีระเบียบวินัย และมีควำมซื่อสัตย์ จะ
ท ำให้นร.ประสบควำมส ำเร็จในกำรสอบเข้ำเป็นนักเรียน
เตรียมทหำรได้ 
 

การติดต่อโรงเรียน 
 

1. 220 หมู่ 8 ต.บ้ำนเลือก อ.โพธำรำม  

   จ.รำชบุรี 70120 

   เฉพำะ วันเสำร์-อำทิตย์   เวลำ  0830-1500 น. 

2. โทร. 032-389-296 / 032-389-659 

   แฟกซ์ 032-389-659 

   จันทร์ – ศุกร์ เวลำ 0830 – 1600 น. 

   เสำร์-อำทิตย์   เวลำ  0830-1500 น. 

3. E-mail : t.w.school@hotmail.com 

4. website : www.drpongtutor.com 

5.  www.facebook.com/Tanawanschool 

6.  ID line : @twschool1992 
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