
หลักส้ต่รเคมี ม.ต่�น
สำำ�หรัับใช้้ที่่�โรังเรั่ยน หรัือสำอบเข้้� ม.4 ทีุ่กสำถ�บันสำำ�หรัับใช้้ที่่�โรังเรั่ยน หรัือสำอบเข้้� ม.4 ทีุ่กสำถ�บัน

สำำ�หรัับนักเรั่ยน GIFTED และสำอบเข้้�เตรั่ยมอุดมฯ, ม.วิิที่ย์, กำ�เนิดวิิที่ย์, วิมวิ., IJSO, สำอวิน.สำำ�หรัับนักเรั่ยน GIFTED และสำอบเข้้�เตรั่ยมอุดมฯ, ม.วิิที่ย์, กำ�เนิดวิิที่ย์, วิมวิ., IJSO, สำอวิน.

เรีิย์น 16 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 2 ชัำ�วโมีง 30 นาที)

เรีิย์น 16 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 2 ชัำ�วโมีง 30 นาที)

เรีิย์น 17 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 2 ชัำ�วโมีง 30 นาที)

เรีิย์น 10 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 2 ชัำ�วโมีง 30 นาที)

เคมี ม.ต่�น ต่ะล๊ย์โจทีย์์ ม.ต่�น

I JSO1 IJSO2

เรีิย์น 16 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 2 ชัำ�วโมีง 30 นาที)

เรีิย์น 10 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 2 ชัำ�วโมีง 30 นาที)

เคมี ม.ต่�น ต่ะล๊ย์โจทีย์์ ม.ต่�น

- นัก๊เริีย์น ป.6 มี.1 มี.2 สามีาริถสอบั IJSO ได้้ถ้าเริีย์นคริบั 4 เล่มี ข้างต้้น
- ควริเริีย์นให้จบัภาย์ใน มี.2 และสอบัต้อนเริีย์นอย์ู่ มี.2 เทอมีปลาย์ค่ะ

การิ่สอบ 
IJSO

ระดับ รหัส คอร์ส / เร่�อง  จำานวิน ค่าเรีย์น ราคา หมาย์เหต่๊
    ชม.เรีย์น  (บาที) รวิม

มี.ต้้น

 UC01 เคมีี มี.ต้้น 51 3,400

 UC02 เคมีี IJSO 1 51 3,400 12,400

 UC03 เคมีี IJSO 2 51 3,400 10,40010,400

 UC04 ต้ะลุย์โจทย์์ เคมีี มี.ต้้น 30 2,200

 UC01+UC04 เคมีี มี.ต้้น + ต้ะลุย์โจทย์์ เคมีี มี.ต้้น 81          5,600      4,800

“เล่มีเดี้ย์วเอาอยู่์ เนื�อหาคริบัถ้วน มี.1-มี.3”

“เป็นเนื�อหา มี.ปลาย์ เบืั�องต้้น ที�จะนำามีาใช้ำ
 ในก๊าริวิเคริาะห์โจทย์์ย์าก๊ในเคมีี มี.ต้้น”

 (ต้้องเรีิย์น IJSO1 ก่๊อน IJSO2 เนื�อหาต่้อเนื�อง)

 “ฝึึก๊โจทย์์ จนมัี�นใจสุด้ๆก่๊อนลงสนามีสอบั”(ต้้องเรีิย์น
เคมีี มี.ต้้น (UC01) มีาก่๊อน และควริเรีิย์นต้อนอยู่์ มี.3)

         -

UC01UC01

UC01UC01 UC04UC04

UC02UC02 UC03UC03 UC04UC04



 ก๊าริเรีิย์นเพืื่�อให้ได้้ผ่ลสัมีฤทธิ�สูงสุด้ ควริเรีิย์นต้ามีลำาดั้บัเนื�อหาจาก๊ มี.4 – มี.6 ต้ามีต้าริางแผ่นผั่งด้้านล่าง เนื�องจาก๊
เนื�อหาแต่้ละบัทต้้องใช้ำเป็นพืื่�นฐานของบัทต่้อๆไป ก๊าริเรีิย์นก๊ริะโด้ด้ข้ามีไปข้ามีมีาจะเป็นผ่ลเสีย์ต่้อผู้่เรีิย์นเป็นอย่์างมีาก๊

เคมี เล่ม 1 เคมี เล่ม 2

เคมี เล่ม 3 เคมี เล่ม 4

ENTRANCE ต่ะล๊ย์โจทีย์์ ม.ปิลาย์

UC18UC18 UC19UC19

UC05UC05 UC06UC06 UC07UC07 UC10UC10UC08UC08 UC09UC09

เรีิย์น 30 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 2 ชัำ�วโมีง 30 นาที)

เรีิย์น 33 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 2 ชัำ�วโมีง 30 นาที)

เรีิย์น 26 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 2 ชัำ�วโมีง 30 นาที)

เรีิย์น 29 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 2 ชัำ�วโมีง 30 นาที)

เรีิย์น 41 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 5 ชัำ�วโมีง)

เรีิย์น 12 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 5 ชัำ�วโมีง)

ม.6

สรุิปเนื�อหาทั�งหมีด้ขั�น ADVANCE พื่ร้ิอมีโจทย์์จำานวนมีาก๊ สรุิปเนื�อหาที�สำาคัญและทำาโจทย์์ขั�น ADVANCE

UC13UC13UC12UC12UC11UC11

เคม่ไฟฟ้�, เคม่อินที่รั่ย์  พอลิเมอรั์

โครังสำรั้�งอะตอม ,  ต�รั�งธ�ตุ ,  พันธะเคม่ โมลและสูำตรัเคม่ , สำ�รัละล�ย ปริัม�ณสัำมพันธ์, แก๊สำและสำมบัติข้องแก๊สำ

อัตรั�ฯ , สำมดุลเคม่, กรัด-เบสำ

ม.6

ม.5

ม.4

UC15UC15UC14UC14

หลักส้ต่รเคมี ม.ปิลาย์



หลักส้ต่รเคมี ม.ปิลาย์
ระดัับ  รหััส คอร์์ส / เร์่�อง จำำ�นวน ค่�เร์ียน ร์�ค� รวม พื้่�นฐ�น ควิามโดดเด่นเฉพาะ คอร์์ส  ชั่่�วโมง (บ�ท)   ที�ต้้องร์้้ม�ก่่อน

เคมี
เล่ม 1
(ม.4)

เคมี
เล่ม 2
(ม.4)

จะสำร้ั�งก�รัเปล่�ยนแปลง
ในตัวินักเร่ัยนและหลงรััก
วิิช้�เคม่อย่�งแน่นอน

ถ้�อย�กเก่งเคม่ด้�นก�รั
คำ�นวิณต้องอย่�พล�ดเล่มน่�

ไม่จำ�าเป็นต้องมีพื�นฐานไม่จำ�าเป็นต้องมีพื�นฐาน
มาก่อนมาก่อน

เคมี เล่ม 1 โดยเรียน...เคมี เล่ม 1 โดยเรียน...
• แบบละเอียด• แบบละเอียด(UC05-UC07)(UC05-UC07)

          หรือหรือ

• แบบเร่งรัด• แบบเร่งรัด  (UC21)(UC21)

เคมี
เล่ม 4
(ม.5)

ไฟฟ้�เป็นเนื�อห�ไม่ย�ก เข้้�ใจง่�ย
กรัะทัี่ดรััดแต่ข้้อสำอบเยอะนะคะ     
อินที่ร่ัย์เคม่ เป็นเพ่ยงเล่มเด่ยวิใน 
ม.ปล�ย นักเร่ัยนจะข้้�มคอร์ัสำน่�
แล้วิเร่ัยนคอร์ัสำ ENT ไม่รัอดแน่

เคมี เล่ม 1,2 โดยเรียน...เคมี เล่ม 1,2 โดยเรียน...
• แบบเร่งรัด• แบบเร่งรัด  (UC21,UC22)(UC21,UC22)

เคมี
เล่ม 3
(ม.5)

   ก�รัม่ควิ�มรู้ัด้�นคำ�นวิณท่ี่�ด่
จ�กเคม่เล่ม 2 จะที่ำ�ให้เร่ัยนเคม่
เล่มน่�ได้อย่�งม่ควิ�มสุำข้ 
   กรัด-เบสำ เป็นบที่ท่ี่�ครูัโปรัดปรั�น
ท่ี่�สุำดเพรั�ะมันซัับซ้ัอนและท้ี่�ที่�ยด่

เคมี เล่ม 1,2 โดยเรียน...เคมี เล่ม 1,2 โดยเรียน...
• แบบละเอียด• แบบละเอียด(UC05-UC10)(UC05-UC10)

         หรือ หรือ

• แบบเร่งรัด• แบบเร่งรัด(UC21,UC22)(UC21,UC22)

UC11 อัตราการเกิดปฏิิกิริยาเคมี 20 1,400 UC11 อัตราการเกิดปฏิิกิริยาเคมี 20 1,400 

5,4005,400
UC12 สมดุลเคมี 20 1,400 UC12 สมดุลเคมี 20 1,400 

4,7004,700

UC13 กรด-เบส 38 2,600UC13 กรด-เบส 38 2,600

UC14 เคมีไฟฟ้า 30 2,000 UC14 เคมีไฟฟ้า 30 2,000 
6,5006,500

UC15 เคมีอินทรีย์, พอลิเมอร์  60 4,500 UC15 เคมีอินทรีย์, พอลิเมอร์  60 4,500 
5,5005,500

(ม.6)
สอบ
เข�า

มหาลัย์

UC18 เคมี ENTRANCE 240 14,000UC18 เคมี ENTRANCE 240 14,000

UC19 ตะลุยโจำทย์ เคมี ม.ปลาย 84 4,500UC19 ตะลุยโจำทย์ เคมี ม.ปลาย 84 4,500

เคมีเล่ม 1-5 โดยเรียน...เคมีเล่ม 1-5 โดยเรียน...
• แบบละเอียด• แบบละเอียด  (UC05-UC15)(UC05-UC15)
          หรือหรือ
• • แบบเร่งรัดแบบเร่งรัด  PRE-ENT(UC23)PRE-ENT(UC23)

เคมี ENTRANCEเคมี ENTRANCE

18,50018,500

17,00017,000
“คอร์ัสำท่ี่�รุ่ันพ่�ๆทุี่กรุ่ันแนะนำ�ว่ิ�
สุำดยอด อย่�พล�ด!! 
รุ่ันพ่�ท่ี่�ได้คะแนน 90%ข้้�นไป
เกือบทุี่กคนเร่ัยนคอร์ัสำน่� 
ห้องสำดเต็มภ�ยใน “9 วิิน�ท่ี่”

UC05UC05
 โครงสร้างอะตอมและ  โครงสร้างอะตอมและ 

38 2,60038 2,600
  

6,2006,200

  ความปลอดภัยในปฏิิบัติการเคมีความปลอดภัยในปฏิิบัติการเคมี

UC06 ตารางธาตุ 20 1,400 UC06 ตารางธาตุ 20 1,400 
5,3005,300

UC07 พันธะเคมี 32 2,200UC07 พันธะเคมี 32 2,200

UC08UC08
 โมลและสูตรเคมี  โมลและสูตรเคมี 

38 2,60038 2,600
  

6,8006,800
 (ปริมาณสารสัมพันธ์ I) (ปริมาณสารสัมพันธ์ I)

UC09UC09
 สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์  สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์ 

40 2,80040 2,800
  

5,8005,800 (ปริมาณสารสัมพันธ์ II) (ปริมาณสารสัมพันธ์ II)

UC10 แก๊สและสมบัติของแก๊ส 20 1,400UC10 แก๊สและสมบัติของแก๊ส 20 1,400

“คอร์ัสำท่ี่� HOT ท่ี่�สุำด”
ห้องสำดเต็มภ�ยใน “9 วิิน�ท่ี่”



ปรัับพื�นฐ�น เคม่ เล่ม 2ปรัับพื�นฐ�น เคม่ เล่ม 2ปรัับพื�นฐ�น เคม่ เล่ม 1ปรัับพื�นฐ�น เคม่ เล่ม 1

เรีิย์น 6 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 5 ชัำ�วโมีง)

สำาหรับนักเรีย์น ม.5 ที่ ไม่เคย เรียนกับ อ.อุ๊ มาก่อน

คอร์สเสริมแบบเร่งรัด

สำาหรับนักเรีย์น ม.6 ที่ ไม่เคย เรียนกับ อ.อุ๊ มาก่อน

ปรบัพื�นฐานเคมี ม.4-ม.6 ก่อนเรยีนคอร์ส ENTRANCE)

ระดับ  รหัส คอร์ส / เร่�อง จำานวิน ค่าเรีย์น ราคา หมาย์เหต่๊ คอร์ส  ชั�วิโมง (บาที) รวิม

UC21 ปรับพื�นฐานเคมี เล่ม 1 (ม.4) 30 1,500 UC21 ปรับพื�นฐานเคมี เล่ม 1 (ม.4) 30 1,500 
31003100

UC22 ปรับพื�นฐานเคมี เล่ม 2 (ม.4) 36 1,600 UC22 ปรับพื�นฐานเคมี เล่ม 2 (ม.4) 36 1,600 
2,8002,800

UC23 PRE-ENTRANCE 81 3,800 3,800UC23 PRE-ENTRANCE 81 3,800 3,800

ม.5

ม.6

เหมาะส�าหรบันกัเรยีนท่ีเรยีน

เรือ่งน้ีจากโรงเรยีนมาแลว้

พ้ืนฐานเคมี ตัง้แต่เคมี เลม่ 1 
ถึงเคมี เลม่ 5

เรีิย์น 5 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 5 ชัำ�วโมีง)

เม่ือเรียนจบคอร์สปรับพื้นฐานเคมีเล่ม 1 นักเรียนเม่ือเรียนจบคอร์สปรับพื้นฐานเคมีเล่ม 1 นักเรียน
จ�านวนมากจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากกลับจ�านวนมากจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากกลับ
ไปสอบเคมีเล่ม 1 ใหม่ ไปสอบเคมีเล่ม 1 ใหม่ 
“เสียดายท่ีไม่ได้มาเรียนตั้งแต่ต้น”“เสียดายท่ีไม่ได้มาเรียนตั้งแต่ต้น”

UC22UC22

คอร์สน้ีจะเปลี่ยนทัศนคติของคนที่ไม่ชอบ
วิชาเคมีภาคค�านวณให้กลับมาเป็นคนชอบ
และสนกุกับการท�าโจทย์วิชาเคมี โดยใช้เวลา
แค่ “6 วัน”“6 วัน”

UC23UC23

PRE-ENTRANCEPRE-ENTRANCE

“15 วัน”“15 วัน” กับการปรับพื้นฐาน เคมี ให้ใหม่ทุกบท 

เพื่อเรียนคอร์ส ENTRANCE ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เรีิย์น 15 ครัิ�ง
(ครัิ�งละ 5 ชัำ�วโมีง)

UC21UC21




