โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา

สํานักงานใหญ หลักสี่ บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851
เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซนการศึกษา โทร.02-550-1092, 091-209-3950
แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137
สระบุรี ชั้น 3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร 064-035-1622

สาขา สนญ.หลักสี่ บางเขน (ติดกับหางแม็กแวลู)
คอรส ปดเทอม ตุลาคม-พฤศจิกายน เรียนทุกวันเสารและอาทิตย
เริ่มเสารที่ 30 ก.ย.60 ถึง อาทิตยที่ 5 พ.ย.60 (นร.เกา ลด 5%)
คอรส ปดเทอม ตุลาคม 2560 เรียนทุกวันเสารและอาทิตย
เริ่มเสารที่ 30 ก.ย.60 ถึง อาทิตยที่ 5 พ.ย.60 นักเรียนไมเกิน 20 คน ตอหองเทานั้น สอนสด
โดยอาจารยจริง จบวุฒิสายตรงประจำวิชา ไมมีนิสิต/นักศึกษา มีสอบวัดผลทุกวิชา
ยกมือสอบถามได ตรวจกระดาษคำตอบดวยคอมพิวเตอร
ชั้น
ป6 สอบเขา ม1
ป6 สอบเขา ม1
ป6 สอบเขา ม1 ตะลุยโจทย
ป6 สอบเขา ม1 ตะลุยโจทย
เวลา / หลักสูตร
เนื้อหา 6 เทอม ชุด 3/5 5 วิชา
เนื้อหา 6 เทอม ชุด 3/5 5 วิชา
หองคัดเกรด
หองปกติ
รหัสคอรส
(เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.5 ขึ้นไป)
KDC 01773
KDC 01772
ราคาตอคอรส
7,900 บาท ตอคอรส
7,900 บาท ตอคอรส
รวมตำรา
รวมตำราใหม 5 เลม
รวมตำราใหม 5 เลม
จำนวนชั่วโมง
5 วิชา 90 ชั่วโมง
5 วิชา 90 ชั่วโมง
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
8.30-10.00 น.
(อจ.พงศกร)
(อจ.ชินกร)
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
10.00-11.30 น.
(อจ.ชินกร)
(อจ.พงศกร)
พักกลางวัน 30 นาที
พักกลางวัน 30 นาที
11.30-12.00 น.
ภาษาไทย
คณิตศาสตรและเทคนิคการตีโจทย
12.00-13.30 น.
และทักษะการเขียนตอบอัตนัย
(อจ.อานนท)
(อจ.สุวิมล คำนวน)
ภาษาไทย
คณิตศาสตรและเทคนิคการตีโจทย
13.30-15.00 น.
และทักษะการเขียนตอบอัตนัย
(อจ.อานนท)
(อจ.สุวิมล คำนวน)
พักยอย 15 นาที
พักยอย 15 นาที
15.00-15.15 น.
สังคมศึกษาและความรูรอบตัว
สังคมศึกษาและความรูรอบตัว
15.15-16.45 น.
(อจ.ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ)
(อจ.โชคชัย)

สอบวัดผลครั้งที่ 1 วันอาทิตยที่ 15 ต.ค.60 // สอบวัดผลครั้งที่ 2 วันอาทิตยที่ 5 พ.ย.60
KDC สาขาหลักสี่บางเขน เปดตั้งแต 7.00-17.30 น. จอดรถที่ลานจอดรถดานหนาและดานหลังได ,
มีบริการฝากสั่งอาหารกลางวันใหนอง บริการน้ําเย็นและโอวัลติน ฟรี

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย
สาขา
สาขา
สาขา
สาขา

สํานักงานใหญ หลักสี่ บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851
เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซนการศึกษา โทร.02-550-1092, 091-209-3950
แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137
สระบุรี ชั้น 3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร 064-035-1622

สาขา สนญ.หลักสี่ บางเขน (ติดกับหางแม็กแวลู)
คอรส ปดเทอม ตุลาคม 2559 เรียนทุกวันจันทร ถึง ศุกร
วันที่ 9 ต.ค.60 ถึง 24 ต.ค.60 (นร.เกา ลด 5%)
คอรส ปดเทอม ตุลาคม 2560 เรียนทุกวันจันทร ถึง ศุกร เริ่มวันที่ 9-24 ตุลาคม 60 นักเรียนไมเกิน 20 คน ตอหองเทานั้น
สอนสด โดยอาจารยจริง จบวุฒิสายตรงประจำวิชา ไมมีนิสิต/นักศึกษา มีสอบวัดผลทุกวิชา ยกมือสอบถามได
ตรวจกระดาษคำตอบดวยคอมพิวเตอร
ชั้น

ป6 สอบเขา ม1

ป6 สอบเขา ม1

เวลา / หลักสูตร

ป6 สอบเขา ม1 ตะลุยโจทย
เนื้อหา 6 เทอม ชุด 3/5 5 วิชา

ป6 สอบเขา ม1 ตะลุยโจทย
เนื้อหา 6 เทอม ชุด 3/5 5 วิชา

ป6 สอบเขา ม1 Gifted/EP
หลักสูตร หองเรียนพิเศษ
(Gifted และ EP) ชุด 3/4 เนื้อหา
ประถม 4 ถึง มัธยม 3

หองปกติ
KDC 01781

KDC 01782

ราคาตอคอรส
รวมตำรา
จำนวนชั่วโมง

หองคัดเกรด
(เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.5 ขึ้นไป)
KDC 01780
7,900 บาท ตอคอรส
รวมตำราใหม 5 เลม
5 วิชา 90 ชั่วโมง

7,900 บาท ตอคอรส
รวมตำราใหม 5 เลม
5 วิชา 90 ชั่วโมง

5,400 บาท ตอคอรส
รวมตำราใหม 3 เลม
3 วิชา 54 ชั่วโมง

8.30-10.00 น.

ภาษาไทย และทักษะการเขียนตอบอัตนัย
(อจ.สุวิมล จันตะสุรินทร)

วิทยาศาสตร
(อจ.ชินกร)

10.00-11.30 น.

อังกฤษ
(อจ.สุวิมล เทือกปญโญ)

ภาษาไทย และทักษะการเขียนตอบอัตนัย
(อจ.สุวิมล จันตะสุรินทร)

วิทยาศาสตร
(อจ.ชินกร)

11.30-12.00 น.

พักกลางวัน 30 นาที
วิทยาศาสตร
(อจ.ชินกร)
คณิตศาสตรและเทคนิคการตีโจทย
(อจ.อานนท)
พักยอย 15 นาที
สังคมศึกษาและความรูรอบตัว
(อจ.ปณณวัฒน)

พักกลางวัน 30 นาที
อังกฤษ
(อจ.สุวิมล เทือกปญโญ)
สังคมศึกษาและความรูรอบตัว
(อจ.ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ)
พักยอย 15 นาที
คณิตศาสตรและเทคนิคการตีโจทย
(อจ.อานนท)

พักกลางวัน 30 นาที
คณิตศาสตรและเทคนิคการตีโจทย
(อจ.อานนท)
อังกฤษ
(อจ.สุวิมล เทือกปญโญ)

รหัสคอรส

12.00-13.30 น.
13.30-15.00 น.
15.00-15.15 น.
15.15-16.45 น.

สอบวัดผลครั้งที่ 1 วันจันทรที่ 16 ต.ค.60 // สอบวัดผลครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 24 ต.ค.60
KDC สาขาหลักสี่บางเขน เปดตั้งแต 7.00-17.30 น. จอดรถที่ลานจอดรถดานหนาและดานหลังได ,
มีบริการฝากสั่งอาหารกลางวันใหนอง บริการน้ําเย็นและโอวัลติน ฟรี

