โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์ อรภัย
สาขา สํ านักงานใหญ่ หลักสี; บางเขน ตรงข้ าม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851
สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์ วาน ชัKน 9 โซนการศึกษา (ลิฟท์ โดยสาร เบอร์ 5 ถึง 8) โทร. 02-550-1092
สาขา แฟชั;นไอส์ แลนด์ ชัKน B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137
สาขา สระบุรี ชัKน 3 โซนการศึกษา ห้ างสรรพสิ นค้ าสุ ขอนันต์ ปาร์ ค ติดกับ KPN โทร.064-035-1622

ปฏิทนิ คอร์ สติวเข้ ม กวดวิชา ป.6 สอบเข้ า ม.1 ปี การศึกษา 2563
รายละเอียดคอร์ สเรียน

ช่ วงเวลา เดือน

คอร์ สแบบ 1

คอร์ สแบบ 2

ป.6 ตะลุยโจทย์ สอบเข้ า ม.1
เนืKอหา 6 เทอม
(สาธิต , สามัญ, Gifted/EP)

ป.6 ตะลุยโจทย์ สอบเข้ า ม.1
เนื$อหา ป.4 - ม.3
ห้ องเรียนพิเศษ Gifted / EP

ปิ ดเทอมซัมเมอร์ เมษ.ถึง พ.ค.2562
(จบ ป.5 ขึนK ป.6)

§   ชุด 1/5
(จบ ป.5 ขึนK ป.6)

§   ชุด 1/4
(จบ ป.5 ขึนK ป.6)

เทอม 1 /61

มิ.ย. ถึง ก.ย. 2562

§   ชุด 2/5

§   ชุด 2/4

ปิ ดเทอมกลาง

ต.ค. 2562

§   ชุด 3/5

§   ชุด 3/4

เทอม 2 /61

พ.ย. 62 ถึง ก.พ.63 §   ชุด 4/5

§   ชุด 4/4

มี.ค. 2563 (จบ ป.6 ขึนK ม.1)

§   โค้ งสุ ดท้ าย 12 วัน
ก่ อนสอบสามัญ ชุด 5/5

โค้ งสุ ดท้ ายก่ อนสอบ
ห้ องกิฟX เต็ดอีพี ชุดยํารวม

1.   คอร์สกวดวิชา ป.6 สอบเข้า ม.1 ของ KDC ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการสอบทีต; ่ างๆ
ü  แบบ1: สอบเข้ า ม.1 รร.สพฐ ห้ องสามัญ และ ห้ องเรียนพิเศษ Gifted /EP ทีส; อบ 5วิชา
รร.สาธิต (ประสานมิตร, วัดพระศรี, ปทุมวัน, รามคําแหง,อยุธยา,ลพบุรี), รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
(คอร์ สตะลุยโจทย์ เนืKอหา 6 เทอม) (ประถม 4-6)
สอน 5วิชา คณิ ตศาสตร์และการตีโจทย์,วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและทักษะการเขียนตอบอัตนัย ,
สังคมศึกษาและความรู ้รอบตัว.
** ทีมวิชาการภาษาไทย ได้ ปรับเพิม; “ทักษะการเขียนตอบอัตนัย” เพื;อตอบโจทย์ ข้อสอบโอเน็ตภาษาไทย.
ü  แบบ2: สอบเข้ า ม.1 รร.สพฐ ห้ องเรียนพิเศษ Gifted /EP ทีส; อบไม่ เกิน 3วิชา
(คอร์สคณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ เนื$อหาประถมปลาย ถึง มัธยม 3 วิทยาศาสตร์ รวม เคมี
ชีววิทยาและฟิ สิ กส์ )
2.   ทุกสาขาใช้ ตาํ ราแต่ ละชุด เปลีย; นใหม่ หมด ไม่ ซํKากัน ประกอบด้วย
ü  ส่ วนสรุ ปเนื$อหาหลัก สลับกับ โจทย์และข้อสอบทีNเป็ นอัตนัยและปรนัย
ü  แต่ละชุด นักเรี ยนจะได้เจอโจทย์ใหม่ประมาณ 1,000 ข้ อ/วิชา (คอร์ส 18ชม/วิชา) และ 550 ข้ อ/วิชา
(คอร์ส 12ชม/วิชา) อาจารย์ ณัฐชัย ศิริทศั นกุล 089-200-9489 , 085-917-8583 หรื อ ปชสทุกสาขา.

