โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์ อรภัย
แฟชั่นไอส์ แลนด์ ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารออมสิน โทร.02-947-6137 หรื อ 089 200 9489
สาขา สระบุรี ชั้น 3 โซนการศึกษา ห้ างสรรพสินค้าสุ ขอนันต์ปาร์ ค ติดกับ KPN โทร.064-035-1622

ปฏิทินคอร์ สติวเข้ ม กวดวิชา ป.6 สอบเข้ า ม.1 ปี การศึกษา 2566
KDC Hybrid: เลือกเรียน ONSITE (สดในห้ อง) หรื อ ONLINE (สดที่บ้าน)
พร้ อม VDO ดูย้อนหลังออนไลน์ นาน 4 เดือน
รายละเอียดคอร์ สเรียน
ช่ วงเวลา เดือน

ปิ ดเทอมซัมเมอร์ เมษ.ถึง พ.ค.2565
(จบ ป.5 ขึน้ ป.6)

คอร์ สแบบ 1 (5วิชา)

คอร์ สแบบ 2 (3วิชา)

ป.6 ตะลุยโจทย์ สอบเข้ า ม.1
(ห้ องสามัญ / รร.สาธิต)

ป.6 ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.1
ห้ อง GIFTED SMP / IEP EP

▪ ชุด 1/5
(จบ ป.5 ขึน้ ป.6)
• เสาร์และอาทิตย์ 26มี.ค-8พ.ค.65
• จันทร์ ถึง ศุกร์ 18เม.ย-3พ.ค.65

เทอม 1 /65 18 มิ.ย. ถึง 11ก.ย. 2565 ▪ ชุด 2/5 (เรียนวันเดียว)
• เสาร์ 18มิ.ย.-10ก.ย.65
• อาทิตย์ 19มิ.ย.-11ก.ย.65
ปิ ดเทอมกลาง

ต.ค.-พ.ย. 2565

▪ ชุด 2/4 (เรียนวันเดียว)
• เสาร์ 18มิ.ย.-10ก.ย.65
• ไม่มีวนั อาทิตย์

▪ ชุด 3/5 (เลือกรอบเดียว)
▪ ชุด 3/4 (เลือกรอบเดียว)
• เสาร์และอาทิตย์ 24ก.ย.-30ต.ค.65 • เสาร์และอาทิตย์ 24ก.ย.-30ต.ค.65
• จันทร์ ถึง ศุกร์ 13-28ต.ค.65
• จันทร์ ถึง ศุกร์ 13-28ต.ค.65

พ.ย. 65 ถึง ก.พ.66 ▪ ชุด 4/5 (เรียนวันเดียว)
• เสาร์ 12พ.ย.65-11ก.พ.66
กาลังรับสมัคร >>>
• อาทิตย์ 13พ.ย.65-12ก.พ.66

เทอม 2 /65

ก.พ.-มี.ค. 2566 (จบ ป.6 จะขึน้ ม.1)

▪ ชุด 1/4
(จบ ป.5 ขึน้ ป.6)
• เสาร์และอาทิตย์ 26มี.ค-8พ.ค.65
• จันทร์ ถึง ศุกร์ 18เม.ย-3พ.ค.65

▪ โค้ งสุ ดท้ าย 12 วัน ก่อนสอบ
สามัญ ชุด 5/5
• เรี ยนทุกวัน จ-อา

▪ ชุด 4/4 (เรียนวันเดียว)
• เสาร์ 12พ.ย.65-11ก.พ.66
• ไม่มีวนั อาทิตย์
▪ โค้ งสุ ดท้ าย 3 สัปดาห์ ก่อนสอบ
ห้ อง GIFTED SMP / IEP EP
• เรี ยนเสาร์และอาทิตย์ 18-26ก.พ.66

คอร์ สเสริม สาหรับน้ องทีม่ ่ ุงมั่นเข้ า รร.หอวัง IEP GIFTED และ สามัญ โดยเฉพาะ
1. คอร์ สข้อสอบจริงสอบเข้า ม.1 รร.หอวัง 3 ปี 2558-59-60 ครบ 5วิชา ทุกวันอาทิตย์ 14.15-17.30น 19มิ.ย.-11ก.ย.65
2. คอร์ สข้อสอบพรีเทสต์จริง สอบเข้า ม.1 รร.หอวัง 3 ปี 2561-62-63 ครบ 5วิชา ทุกวันอาทิตย์ 14.15-17.30น 13พ.ย.65-12ก.พ.66

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์ อรภัย
แฟชั่นไอส์ แลนด์ ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารออมสิน โทร.02-947-6137 หรื อ 089 200 9489
สาขา สระบุรี ชั้น 3 โซนการศึกษา ห้ างสรรพสินค้าสุ ขอนันต์ปาร์ ค ติดกับ KPN โทร.064-035-1622

1. คอร์สกวดวิชา ป.6 สอบเข้า ม.1 ของ KDC ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการสอบที่ต่างๆ
✓ แบบ 1: สอบเข้ า ม.1 รร.สพฐ ห้ องสามัญ และ รร.สาธิตฯ
ติวเข้ ม 5วิชา คณิ ตศาสตร์และการตีโจทย์,วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย สังคมศึกษาและความรู ้
รอบตัว.
✓ แบบ 2: สอบเข้ า ม.1 รร.สพฐ ห้ องเรียนพิเศษ GIFTED SMP / IEP EP ที่สอบไม่ เกิน 3วิชา
ติวเข้ ม 3วิชา คณิ ตศาสตร์และการตีโจทย์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ เนื้อหาประถมปลาย ถึง มัธยม 3
วิทยาศาสตร์ รวม เคมี ชีววิทยาและฟิ สิกส์
2. ทุกสาขาใช้ ตาราแต่ ละชุด เปลีย่ นใหม่หมด ไม่ ซ้ากัน ประกอบด้วย
✓ ส่วนสรุ ปเนื้อหาหลัก สลับกับ โจทย์และข้อสอบที่เป็ นอัตนัยและปรนัย
✓ แต่ละชุด นักเรี ยนจะได้เจอโจทย์ขอ้ สอบใหม่ เนื้อหาใหม่ ไม่ซ้ าเดิม
สอบถามเพิม่ เติม หรื อสมัครเรียน ......
อาจารย์ ณัฐชัย ศิริทัศนกุล 089 200 9489

แฟชั่นไอส์ แลนด์ ชั้นB
02 947 6137

หรื อ อจ.ปรียาภา 081 614 7405

สระบุรีสุขอนันต์ ปาร์ ค ชั้น3
064 035 1622
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