โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย
สาขา สํานักงานใหญ หลักสี่ บางเขน ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851
สาขา เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซนการศึกษา โทร. 02-550-1092, 091-209-3950
สาขา แฟชัน่ ไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137
สาขา สระบุรี ชั้น 3 โซนการศึกษา หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค ติดกับ KPN music โทร. 064-035-1622

โทร 089-200-9489 02-551-2851 02-521-5993 081-614-7405

สาขา สนญ.หลักสี่ บางเขน (ติดกับหางแม็กแวลู) (นักเรียนเกา ลด 5%)
คอรสปดเทอมซัมเมอร เม.ย.-พ.ค.61 “ ป.3-4-5 เทอม1 และ ป.6สอบเขาม.1 ชุดที่1/5 ”
เรียนทุกวันเสารและอาทิตย เริ่มเสารที่ 31 มี.ค. ถึง อาทิตยที่ 13 พ.ค.61
(หยุดสงกรานต 13-14-15-16 เม.ย.60) (นักเรียนเกา ลด 5%)

คอรสปดเทอมซัมเมอร เม.ย.-พ.ค.61 เรียนทุกวันเสารและอาทิตย เริ่มเสารที่ 31 มี.ค. ถึง อาทิตยที่ 13 พ.ค.61 (หยุดสงกรานต 13-17 เม.ย.61)
นักเรียน 16 ถึง 20 คน ตอหองเทานั้น สอนสด โดยอาจารยจริง จบวุฒิสายตรงประจำวิชา ไมมีนิสิต/นักศึกษา มีสอบวัดผลทุกวิชา ยกมือสอบถามได
ตรวจกระดาษคำตอบดวยคอมพิวเตอร
ชั้น
ประถม 3
ประถม 4
ประถม 5
ป6 สอบเขา ม1
ป6 สอบเขา ม1
เรียนลวงหนา เทอม 1/61
เรียนลวงหนา เทอม 1/61
เรียนลวงหนา เทอม 1/61 ป6 สอบเขา ม1 ตะลุยโจทย ป6 สอบเขา ม1 ตะลุยโจทย
เวลา / หลักสูตร
เพิ่มเกรด 5 วิชา
และเตรียมสอบเขา ม1 5 วิชา และเตรียมสอบเขา ม1 5 วิชา เนื้อหา 6 เทอม ชุด 1/5 5 วิชา เนื้อหา 6 เทอม ชุด 1/5 5 วิชา
**สำหรับนักเรียน**
จบ ป2 ขึ้น ป3
จบ ป3 ขึ้น ป4
จบ ป4 ขึ้น ป5
จบ ป5 ขึ้น ป6
จบ ป5 ขึ้น ป6
รหัสคอรส

หองคัดเกรด (เกรดเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต 3.5 ขึ้นไป) KDC 01807
7,900 บาท ตอคอรส
รวมตำราใหม 5 เลม
5 วิชา 90 ชั่วโมง

KDC 01804

KDC 01805

KDC 01806

6,200 บาท ตอคอรส
รวมตำรา 5 เลม
5 วิชา 60 ชั่วโมง

6,200 บาท ตอคอรส
รวมตำรา 5 เลม
5 วิชา 60 ชั่วโมง

6,200 บาท ตอคอรส
รวมตำรา 5 เลม
5 วิชา 60 ชั่วโมง

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

(อจ.ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ)

(อจ.ปยนุช)

(อจ.มะลิวัลย)

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

(อจ.ปยนุช)

(อจ.ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ)

วิทยาศาสตร
(อจ.ชินกร)

ภาษาไทย

อังกฤษ

สังคมศึกษา

(อจ.ประนอม)

(อจ.อัจฉริยา)

(อจ.ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ)

คณิตศาสตรและเทคนิคการ
ตีโจทย (อจ.สมหมาย)

11.30-12.15 น.

พักเที่ยง 45 นาที

พักเที่ยง 45 นาที

พักเที่ยง 45 นาที

พักกลางวัน 45 นาที

12.15-13.15 น.

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

อังกฤษ

(อจ.มะลิวัลย)

(อจ.ประนอม)

(อจ.อัจฉริยา)

12.15-13.45 น.

13.15-14.15 น.

อังกฤษ

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

(อจ.อัจฉริยา)

(อจ.มะลิวัลย)

(อจ.ประนอม)

ราคาตอคอรส รวมตำรา
จำนวนชั่วโมง
8.30-9.30 น.
9.30-10.30 น.
10.30-11.30 น.

8.30-10.00 น อังกฤษ
(อจ.สุวิมล เทือกปญโญ)
10.00-11.30 น.

วิทยาศาสตร
(อจ.ชินกร)
13.45-15.15 น.

ภาษาไทย
และทักษะการตอบอัตนัย

หองปรกติ KDC 01808
7,900 บาท ตอคอรส
รวมตำราใหม 5 เลม
5 วิชา 90 ชั่วโมง
8.30-10.00 น

คณิตศาสตรและเทคนิคการ
ตีโจทย (อจ.สมหมาย)
10.00-11.30 น. อังกฤษ
(อจ.สุวิมล เทือกปญโญ)
พักกลางวัน 45 นาที
12.15-13.45 น. สังคมศึกษา
และความรูรอบตัว (อจ.โชคชัย)
13.45-15.15 น.

วิทยาศาสตร

(อจ.ชินกร)
(อจ.สุวิมล คำนวน)
15.15-15.30 น. พักยอย 15 นาที 15.15-15.30 น. พักยอย 15 นาที
15.30-17.00 น. .
15.30-17.00 น. สังคมศึกษา

และความรูรอบตัว
(อจ.โชคชัย)

ภาษาไทย
และทักษะการตอบอัตนัย
(อจ.สุวิมล คำนวน)

สอบวัดผลครั้งที่ 1 วันอาทิตยที่ 22 เม.ย.61 // สอบวัดผลครั้งที่ 2 วันอาทิตยที่ 13 พ.ค.61
โรงเรียนกวดวิชา KDC เปดตั้งแต 7.00-17.30 น. จอดรถที่ลานจอดรถดานหนาและดานหลังได ,
มีบริการฝากสั่งอาหารกลางวันใหนอง บริการน้ําเย็นและโอวัลติน ฟรี

