ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียน

1. กรอกข้อมูลสมัครในเว็บไซต์ของโรงเรียน
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ธนำคำรกรุงไทย เลขที่บัญชี 678-2-23294-4
ธนำคำรกรุงเทพ เลขที่บัญชี 963-0-16630-5
ในนำม ป๋อง คำอำจ
ส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำที่
3. รอรับรหัสผ่ำนและคู่มือกำรเข้ำเรียน/สอบ ในอีเมลที่ นร.แจ้งมำ (หลังแจ้งกำรชำระเงินใน 3 วัน)
* นักเรียนกรุณำเข้ำรหัสตรวจสอบห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรสอบ/เรียน
4. ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนคอร์สออนไลน์ เทอม2 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

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









เรียน : คณิต ฟิสิกส์ อังกฤษ
กลุ่มห้องเรียนคำศัพท์ (เฉพำะออนไลน์)
สอบประเมินทุกเดือนพร้อมคอร์สปกติ
สอนโดย อ.ป๋อง คำอำจ
สอนโดย ธนวรรณ คำอำจ (พี่วรรณ)
ทบทวนเทอม 1 แบบรวบรัด
สอนเนื้อหำส่วนที่เหลือจำกเทอม 1
เน้นตะลุยโจทย์ก่อนโค้งสุดท้ำย

เตรียมทหาร
ออนไลน์ เทอม2
(ปรับปรุงใหม่ ประจำปี2562)

ช่วงรับสมัคร

กระบวนการคอร์สออนไลน์

เทอม 2 : รับสมัคร 28 สิงหำคม – ตุลำคม62

เรียน 3 วิชาหลัก : คณิต ฟิสิกส์ อังกฤษ
เสริม : ห้องเรียนคำศัพท์ออนไลน์

กาหนดการเรียนออนไลน์
เทอม 2 : สอบเปิดคอร์ส 9 พฤศจิกำยน 62
เรียน 17 พฤศจิกำยน62 – 16 กุมภำพันธ์ 63

วัดผลรวมกับคอร์สวันอาทิตย์

- ไม่สำมำรถมำเรียนวันเสำร์อำทิตย์ได้
- นักเรียนที่ต้องกำรทบทวน/เรียนเพิ่มเติม



ผลสอบนำไปพิจำรณำเข้ำคอร์สกุมภำ63

กลุ่มนายสิบตารวจ-ทหาร ที่ :



สอบ5วิชำ (คณิต วิทย์ อังกฤษไทยสังคม)

ตรวจสอบ/แก้ไข




เฉลยรวม 5 วิชำ
เฉลยละเอียดคณิต
เฉลยละเอียดอังกฤษ

สาหรับ
กลุ่มนักเรียนชายหญิง ม.4-ม.6 ที่ :

Line : @twschool1992

- ต้องกำรเตรียมสอบโควตำนักเรียนเตรียมทหำร



หมายเหตุ
- ผลกำรสอบแต่ละครั้งเป็นกำรประเมินตนเองเพื่อให้ผู้ปกครองและนร.นำไปวำงแผนในกำรเรียน
วิชำที่อ่อนโดยเฉพำะวิชำภำษำอังกฤษ และคณิตศำสตร์ ที่กำหนดให้มีคะแนนไม่ต่ำกว่ำ 40%
- กำรเรียนในระบบออนไลน์เป็นกำรเรียนที่นร.ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง มีระเบียบวินัย และ
มีควำมซื่อสัตย์ จะทำให้ นร.ประสบควำมสำเร็จในกำรสอบเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำรได้

www.drpongtutor.com
032-389-296

เรียนผ่าน
 Website : www.drpongtutor.com
 Tablet
 Smart Phone

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

การเรียนออนไลน์
• ไม่จำกัดเวลำเรียน เรียนวันเวลำไหนก็ได้
• วิดีโอจะดูได้ 2 อำทิตย์ (นับจำกวันที่อัพวิดีโอ)
• วิดีโอใหม่จะเข้ำเรียนได้ทุกวันอำทิตย์ 09.00 น.
ตัวอย่ำงระยะเวลำหมดอำยุ

• ผลสอบดูได้ที่ www.drpongtutor.com
• ผลสอบมีผลในกำรพิจำรณำเข้ำคอร์สกุมภำ63
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์
สอนโดย อ.ป๋อง คำอำจ
• สรุปพื้นฐำน ม.ต้น และเนื้อหำ ม.ปลำยที่ใช้ใน
กำรสอบเข้ำเตรียมทหำร
• ทบทวนเนื้อหำ เทอม1 แบบรวบรัด
• สอนเนื้อหำที่เหลือจำกเทอม 1
• เนื้อหำเน้นสรุปแบบสั้น กระชับ
• เน้นตะลุยโจทย์ก่อนโค้งสุดท้ำย

• สอน 3 วิชำ : คณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ ภำษำอังกฤษ
• สำมำรถถำมข้อสงสัยในกล่องคำถำมออนไลน์
• อำจำรย์จะตอบกลับในวิดีโอทุกอำทิตย์
• มีกลุ่มห้องเรียนคำศัพท์ (เฉพำะคอร์สออนไลน์)
• มีเอกสำรประกอบกำรเรียนให้ดำวน์โหลดรำย
สัปดำห์ หรือมีกำรจดแยกในบำงชั่วโมง

วิชาภาษาอังกฤษ
สอนโดย ธนวรรณ คำอำจ (พี่วรรณ)
• กลุ่มห้องเรียนคำศัพท์เฉพำะคอร์สออนไลน์
• Basic Grammar to Intermediate
เพื่อสอบเข้ำเตรียมทหำร
• Conversation and Reading
• เน้นตะลุยโจทย์ก่อนโค้งสุดท้ำย

การวัดผล

หัวข้อในการสอน

• ทดสอบควำมรู้พร้อมนักเรียน คอร์สวันอำทิตย์
• ประเมินผลทุกเดือน
• สอบประเมินภำพรวม 5 วิชำ ได้แก่ คณิต วิทย์
อังกฤษ ไทย สังคม
• ผลสอบจะประกำศและจัดลำดับพร้อมนักเรียน
คอร์สวันอำทิตย์
• เฉลย สำมำรถเข้ำดูได้หลังสอบ 1 วัน

ครอบคลุมเนื้อหำที่ใช้สอบเข้ำโรงเรียนเตรียมทหำร
กำรสอบเตรียมทหำร กำหนดให้มีคะแนนวิชำ
ภำษำอังกฤษและคณิตศำสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 40%
ในปีกำรศึกษำ62 คอร์สออนไลน์ ได้เพิ่มกลุ่ม
ห้องเรียนคำศัพท์เฉพำะคอร์สออนไลน์ ที่สำมำรถ
ทบทวนคำศัพท์ได้ทุกที่ทุกเวลำ

ขั้นตอนการเข้าเรียนและสอบประเมินผล
1. นักเรียนต้องมีคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับระบบ
อินเตอร์เน็ต และPrinter
2. นร.เปิดเว็บไซต์ www.drpongtutor.com
เข้ำไปหลักสูตรออนไลน์ และเข้ำเรียน/เข้ำสอบ
โดยกรอกรหัสผ่ำน (ตำมทีท่ ำงโรงเรียนส่ง
รหัสผ่ำนเป็นรำยบุคคลทำงอีเมล)

3. เมื่อล็อกอินแล้วจะปรำกฏข้อมูลผู้เรียน
ให้ไปที่เมนูหลักสูตร > เรียนออนไลน์อีกครั้งและ
เลือกวิดีโอสำหรับสมำชิก

4. เมื่อถึงวันและเวลำสอบ นักเรียนเตรียมตัวเข้ำ
สอบโดยเข้ำไปดำวน์โหลดปัญหำสอบใน
ห้องเรียนออนไลน์ ตำมวันที่กำหนดสอบ

5. กำรดำวน์โหลดปัญหำสอบ จะดำวน์โหลดได้ก่อน
สอบ 15 นำที เมื่อ นร. print ปัญหำสอบออกมำ
เรียบร้อย แล้วให้เริ่มจับเวลำในกำรสอบ
เสมือนสอบอยู่ในสนำมสอบจริง
6. ก่อนหมดเวลำสอบให้เลือกคำตอบ ลงใน
กระดำษคำตอบออนไลน์ที่โรงเรียนเตรียมให้ใน
ห้องเรียนออนไลน์ และส่งภำยใน 15 นำที
หลังจำกหมดเวลำสอบ ( หำกมีปัญหำในกำรส่ง
กระดำษคำตอบแจ้ง 032-389296 ในเวลำ
08.30-16.30 น. )
7. ก่อนที่จะกดส่งกระดำษคำตอบกรุณำตรวจสอบ
ควำมถูกต้องก่อนทุกครั้ง
** หลังกดส่งคำตอบ โรงเรียนจะมีอีเมลตอบกลับ
อัตโนมัติเพื่อเป็นกำรยืนยันกำรได้รับข้อมูล **
8. โรงเรียนจะตรวจและเรียงลำดับคะแนนสอบให้
เฉพำะผู้ที่ส่งกระดำษคำตอบตำมวันเวลำที่
กำหนดเท่ำนั้น
หมายเหตุ ระบบกำรประเมินผลนี้ นร.ต้องมีควำม
รับผิดชอบ และมีควำมซื่อสัตย์ จึงจะทำให้รู้ลำดับ
กำรสอบจริง

