
 

โรงเรียนกวดวชิา KDC อาจารย์ อรภยั 

สาขา  สํานักงานใหญ่ หลกัสี; บางเขน  ตรงข้าม ม.ราชภฎัพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัKน 9 โซน Education โทร. 02-550-1092, 091-209-3950 

สาขา  แฟชั;นไอส์แลนด์ ชัKน B โซนการศึกษา ตดิกบัธนาคารอสิลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชัKน3 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โทร.064-035-1622 

 

คอร์สเปิดเทอม 2/62 สอบครั.งที1  1 เรียงลําดับจากสูงไปหาน้อย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเป็นวิชาละ 100คะแนน. 

วธีิตคีวามคะเเนน 

1.นร.สอบไดล้าํดบัที/เท่าไหร่ 

2.คะเเนนเเต่ละวชิาเป็นอยา่งไร 

ตวัอยา่งเช่น บางวชิา คะเเนนเฉลี/ยจะไม่สูง เหตุผลเพราะโจทยที์/สอบ ไม่ง่าย (ถา้โจทยง่์ายจะไม่สามารถวดัอะไรได)้ เเต่กย็งัมีนกัเรียนบางคนที/ทาํสอบไดค้ะเเนนค่อนขา้งสูงในวชิานัJน. 

คะเเนน เท่ากบั 0 เเสดงวา่นกัเรียนขาดสอบในวชิานัJน.  

นร.ที/ขาดสอบเเละมาสอบทีหลงั ยงัไม่มีคะเเนน (กาํลงัตรวจ) 

3.ผูป้กครองพดูคุยกบันกัเรียน จะทาํอยา่งไรใหค้ะเเนนสูงขึJน ใหลู้กท่านรู้สึกวา่มีส่วนร่วมเเละเขา้ใจจุดประสงคข์องการเรียนหรือเป้าหมาย เช่น สอบเขา้ ม.1 

ตวัอยา่ง เช่น การวางเเผนการอ่านหนงัสือ ทบทวนตาํรา การเตรียมตวัก่อนสอบ เป็นตน้ 

4.ขอ้คิด 

คะเเนนที/ได ้นาํไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ของลูกหลานท่าน ตราบใดที/เรียนกไ็ม่มีวนัสิJนสุดสาํหรับการพฒันา ไม่วา่จะสอบเขา้ ม.1 หรืออนาคตสอบเขา้มหาวทิยาลยั. 

การสอบเขา้ ม1 ใชค้ะเเนนรวมทุกวชิาในการจดัลาํดบัที/ ไม่สามารถเก่งเพียงบางวชิาได ้

5.วธีิคิดคะแนน ปรับเป็น100 ทุกวชิา 

สมมุติวา่วชิาคณิตศาสตร์ คะแนนเตม็ =30 ลูกไดค้ะแนน =15 วธีิคิด =(15/30) คูณ 100 = 50คะแนน 

คิดแบบนีJในทุกๆวชิา แลว้นาํคะแนนมารวมกนั หารดว้ยคะแนนเตม็ของทุกวชิา เช่น สอบ 5 วชิา คะแนนรวมเท่ากบั 500  

อจ.ณฐัชัย ศิริทศันกลุ  089-200-9489 

 



 

โรงเรียนกวดวชิา KDC อาจารย์ อรภยั 

สาขา  สํานักงานใหญ่ หลกัสี; บางเขน  ตรงข้าม ม.ราชภฎัพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัKน 9 โซน Education โทร. 02-550-1092, 091-209-3950 

สาขา  แฟชั;นไอส์แลนด์ ชัKน B โซนการศึกษา ตดิกบัธนาคารอสิลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชัKน3 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โทร.064-035-1622 

 

คอร์สเปิดเทอม 2/62 สอบครั.งที1  1 เรียงลําดับจากสูงไปหาน้อย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเป็นวิชาละ 100คะแนน. 

ถ้าเกดิข้อผดิพลาดในการพมิพ์ ชื;อ นามสกลุ หรือ โรงเรียน ต้องขอโทษด้วย (ข้อมูลไม่ครบ ช่วยแจ้งปชสอพัเดท) 

 

 

สาขาหลักสี1 บางเขน เสาร์ 
คอร์สเปิดเทอม 2/62 เสาร์ที1  9 พ.ย.62-8ก.พ.63 



 

โรงเรียนกวดวชิา KDC อาจารย์ อรภยั 

สาขา  สํานักงานใหญ่ หลกัสี; บางเขน  ตรงข้าม ม.ราชภฎัพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัKน 9 โซน Education โทร. 02-550-1092, 091-209-3950 

สาขา  แฟชั;นไอส์แลนด์ ชัKน B โซนการศึกษา ตดิกบัธนาคารอสิลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชัKน3 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โทร.064-035-1622 

 

คอร์สเปิดเทอม 2/62 สอบครั.งที1  1 เรียงลําดับจากสูงไปหาน้อย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเป็นวิชาละ 100คะแนน. 

 



 

โรงเรียนกวดวชิา KDC อาจารย์ อรภยั 

สาขา  สํานักงานใหญ่ หลกัสี; บางเขน  ตรงข้าม ม.ราชภฎัพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัKน 9 โซน Education โทร. 02-550-1092, 091-209-3950 

สาขา  แฟชั;นไอส์แลนด์ ชัKน B โซนการศึกษา ตดิกบัธนาคารอสิลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชัKน3 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โทร.064-035-1622 

 

คอร์สเปิดเทอม 2/62 สอบครั.งที1  1 เรียงลําดับจากสูงไปหาน้อย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเป็นวิชาละ 100คะแนน. 

 



 

โรงเรียนกวดวชิา KDC อาจารย์ อรภยั 

สาขา  สํานักงานใหญ่ หลกัสี; บางเขน  ตรงข้าม ม.ราชภฎัพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัKน 9 โซน Education โทร. 02-550-1092, 091-209-3950 

สาขา  แฟชั;นไอส์แลนด์ ชัKน B โซนการศึกษา ตดิกบัธนาคารอสิลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชัKน3 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โทร.064-035-1622 

 

คอร์สเปิดเทอม 2/62 สอบครั.งที1  1 เรียงลําดับจากสูงไปหาน้อย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเป็นวิชาละ 100คะแนน. 

 

 



 

โรงเรียนกวดวชิา KDC อาจารย์ อรภยั 

สาขา  สํานักงานใหญ่ หลกัสี; บางเขน  ตรงข้าม ม.ราชภฎัพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัKน 9 โซน Education โทร. 02-550-1092, 091-209-3950 

สาขา  แฟชั;นไอส์แลนด์ ชัKน B โซนการศึกษา ตดิกบัธนาคารอสิลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชัKน3 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โทร.064-035-1622 

 

คอร์สเปิดเทอม 2/62 สอบครั.งที1  1 เรียงลําดับจากสูงไปหาน้อย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเป็นวิชาละ 100คะแนน. 

 



 

โรงเรียนกวดวชิา KDC อาจารย์ อรภยั 

สาขา  สํานักงานใหญ่ หลกัสี; บางเขน  ตรงข้าม ม.ราชภฎัพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัKน 9 โซน Education โทร. 02-550-1092, 091-209-3950 

สาขา  แฟชั;นไอส์แลนด์ ชัKน B โซนการศึกษา ตดิกบัธนาคารอสิลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชัKน3 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โทร.064-035-1622 

 

คอร์สเปิดเทอม 2/62 สอบครั.งที1  1 เรียงลําดับจากสูงไปหาน้อย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเป็นวิชาละ 100คะแนน. 
 



 

โรงเรียนกวดวชิา KDC อาจารย์ อรภยั 

สาขา  สํานักงานใหญ่ หลกัสี; บางเขน  ตรงข้าม ม.ราชภฎัพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัKน 9 โซน Education โทร. 02-550-1092, 091-209-3950 

สาขา  แฟชั;นไอส์แลนด์ ชัKน B โซนการศึกษา ตดิกบัธนาคารอสิลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชัKน3 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โทร.064-035-1622 

 

คอร์สเปิดเทอม 2/62 สอบครั.งที1  1 เรียงลําดับจากสูงไปหาน้อย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเป็นวิชาละ 100คะแนน. 

 
 

สาขาหลักสี1 บางเขน อาทิตย์ 
คอร์สเปิดเทอม 2/62 อาทิตย์ที1  10 พ.ย.62-8 ก.พ.63 



 

โรงเรียนกวดวชิา KDC อาจารย์ อรภยั 

สาขา  สํานักงานใหญ่ หลกัสี; บางเขน  ตรงข้าม ม.ราชภฎัพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัKน 9 โซน Education โทร. 02-550-1092, 091-209-3950 

สาขา  แฟชั;นไอส์แลนด์ ชัKน B โซนการศึกษา ตดิกบัธนาคารอสิลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชัKน3 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โทร.064-035-1622 

 

คอร์สเปิดเทอม 2/62 สอบครั.งที1  1 เรียงลําดับจากสูงไปหาน้อย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเป็นวิชาละ 100คะแนน. 

 



 

โรงเรียนกวดวชิา KDC อาจารย์ อรภยั 

สาขา  สํานักงานใหญ่ หลกัสี; บางเขน  ตรงข้าม ม.ราชภฎัพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชัKน 9 โซน Education โทร. 02-550-1092, 091-209-3950 

สาขา  แฟชั;นไอส์แลนด์ ชัKน B โซนการศึกษา ตดิกบัธนาคารอสิลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชัKน3 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค โทร.064-035-1622 

 

คอร์สเปิดเทอม 2/62 สอบครั.งที1  1 เรียงลําดับจากสูงไปหาน้อย ตามคะแนนรวมทุกวิชา โดยปรับเป็นวิชาละ 100คะแนน. 

 


