
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.

เรีย่น 16 คำรั�ง
(คำรั�งละ 2 ชัำ�วโมัง 30 น�ที)

เรีย่น 17 คำรั�ง
(คำรั�งละ 2 ชัำ�วโมัง 30 น�ที)

เรีย่น 17 คำรั�ง
(คำรั�งละ 2 ชัำ�วโมัง 30 น�ที)

เรีย่น 10 คำรั�ง
(คำรั�งละ 2 ชัำ�วโมัง 30 น�ที)

เคมี ม.ต่�น ต่ะล๊ย์โจทีย์์ ม.ต่�น

I JSO1 IJSO2

เรีย่น 16 คำรั�ง
(คำรั�งละ 2 ชัำ�วโมัง 30 น�ที)

เรีย่น 10 คำรั�ง
(คำรั�งละ 2 ชัำ�วโมัง 30 น�ที)

เคมี ม.ต่�น ต่ะล๊ย์โจทีย์์ ม.ต่�น

- นักเรีย่น ป็.6 มั.1 มั.2 สั�มั�รถสัอบ IJSO ได้้ถ้�เรีย่นคำรบ 4 เล่มั ข้�งติ้น
- คำวรเรีย่นให้จิบภ�ย่ใน มั.2 และสัอบติอนเรีย่นอยู่่ มั.2 เทอมัป็ล�ย่คำ่ะ

การสอบ 
IJSO

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

มั.ต้ิน

 UC01 เคำมีั มั.ต้ิน 51 3,400

 UC02 เคำมีั IJSO 1 51 3,400 12,400

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

 UC04 ติะลุย่โจิทย์่ เคำมีั มั.ต้ิน 30 2,200

 UC01+UC04 เคำมีั มั.ต้ิน + ติะลุย่โจิทย์่ เคำมีั มั.ต้ิน 81          5,600      4,800

“เล่มัเดี้ย่วเอ�อยู่่ เนื�อห�คำรบถ้วน มั.1-มั.3”

“เป็็นเนื�อห� มั.ป็ล�ย่ เบื�องต้ิน ที�จิะนำ�มั�ใช้ำ
 ในก�รวิเคำร�ะห์โจิทย์่ย่�กในเคำมีั มั.ต้ิน”

 (ต้ิองเรีย่น IJSO1 ก่อน IJSO2 เนื�อห�ต่ิอเนื�อง)

 “ฝึึกโจิทย์่ จินมัั�นใจิสุัด้ๆก่อนลงสัน�มัสัอบ”(ต้ิองเรีย่น
เคำมีั มั.ต้ิน (UC01) มั�ก่อน และคำวรเรีย่นติอนอยู่่ มั.3)

         -

UC01UC01

UC01UC01 UC04UC04

UC02UC02 UC03UC03 UC04UC04



 ก�รเรีย่นเพืื่�อให้ได้้ผ่ลสััมัฤทธิ�สูังสุัด้ คำวรเรีย่นติ�มัลำ�ดั้บเนื�อห�จิ�ก มั.4 – มั.6 ติ�มัติ�ร�งแผ่นผั่งด้้�นล่�ง เนื�องจิ�ก
เนื�อห�แต่ิละบทต้ิองใช้ำเป็็นพืื่�นฐ�นของบทต่ิอๆไป็ ก�รเรีย่นกระโด้ด้ข้�มัไป็ข้�มัมั�จิะเป็็นผ่ลเสีัย่ต่ิอผู้่เรีย่นเป็็นอย่่�งมั�ก

เคมี เล่ม 1 เคมี เล่ม 2

เคมี เล่ม 3 เคมี เล่ม 4

ENTRANCE ต่ะล๊ย์โจทีย์์ ม.ปิลาย์

UC18UC18 UC19UC19

UC05UC05 UC06UC06 UC07UC07 UC10UC10UC08UC08 UC09UC09

เรีย่น 30 คำรั�ง
(คำรั�งละ 2 ชัำ�วโมัง 30 น�ที)

เรีย่น 33 คำรั�ง
(คำรั�งละ 2 ชัำ�วโมัง 30 น�ที)

เรีย่น 26 คำรั�ง
(คำรั�งละ 2 ชัำ�วโมัง 30 น�ที)

เรีย่น 30 คำรั�ง
(คำรั�งละ 2 ชัำ�วโมัง 30 น�ที)

เรีย่น 41 คำรั�ง
(คำรั�งละ 5 ชัำ�วโมัง)

เรีย่น 13 คำรั�ง
(คำรั�งละ 5 ชัำ�วโมัง)

ม.6

สัรุป็เนื�อห�ทั�งหมัด้ขั�น ADVANCE พื่ร้อมัโจิทย์่จิำ�นวนมั�ก สัรุป็เนื�อห�ที�สัำ�คัำญและทำ�โจิทย์่ขั�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



หลัักสููตรเคมีี มี.ปลัาย
ระดัับ  รหััส คอร์์ส / เร์่�อง จำำ�นวน ค่�เร์ียน ร์�ค� รวม พื้่�นฐ�น ความีโดดเด่นเฉพาะ คอร์์ส  ชั่่�วโมง (บ�ท)   ที�ต้้องร์้้ม�ก่่อน

เคมีี
เลั่มี 1
(มี.4)

เคมีี
เลั่มี 2
(มี.4)

จะสร้้างการ้เปล่ี่�ยนแปลี่ง
ในตััวนักเร่้ยนแลี่ะหลี่งรั้ก
วิชาเคม่ีอย่างแน่นอน

ถ้้าอยากเก่งเคม่ีด้้านการ้
คำานวณต้ัองอย่าพลี่าด้เล่ี่มีน่�

ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมี่พ้ื้�นฐ�นไม่่จำำ�เป็็นต้้องมี่พ้ื้�นฐ�น
ม่�ก่่อนม่�ก่่อน

เคมี่ เล่่ม่ 1 โดยเรีียน...เคมี่ เล่่ม่ 1 โดยเรีียน...
• แบบล่ะเอียด• แบบล่ะเอียด(UC05-UC07)(UC05-UC07)

          หร้ีอหร้ีอ

• แบบเร่ีงรัีด• แบบเร่ีงรัีด  (UC21)(UC21)

เคมีี
เลั่มี 4
(มี.5)

ไฟฟ้าเป็นเน้�อหาไม่ียาก เข้้าใจง่าย
กร้ะทััด้รั้ด้แต่ัข้้อสอบเยอะนะคะ     
อินทัร่้ย์เคม่ี เป็นเพ่ยงเล่ี่มีเด่้ยวใน 
มี.ปลี่าย นักเร่้ยนจะข้้ามีคอร์้สน่�
แล้ี่วเร่้ยนคอร์้ส ENT ไม่ีร้อด้แน่

เคมี่ เล่่ม่ 1,2 โดยเรีียน...เคมี่ เล่่ม่ 1,2 โดยเรีียน...
• แบบเร่ีงรัีด• แบบเร่ีงรัีด  (UC21,UC22)(UC21,UC22)

เคมีี
เลั่มี 3
(มี.5)

   การ้ม่ีความีร้้้ด้้านคำานวณท่ั�ด่้
จากเคม่ีเล่ี่มี 2 จะทัำาให้เร่้ยนเคม่ี
เล่ี่มีน่�ได้้อย่างม่ีความีสุข้ 
   กร้ด้-เบส เป็นบทัท่ั�คร้้โปร้ด้ปร้าน
ท่ั�สุด้เพร้าะมัีนซัับซ้ัอนแลี่ะท้ัาทัายด่้

เคมี่ เล่่ม่ 1,2 โดยเรีียน...เคมี่ เล่่ม่ 1,2 โดยเรีียน...
• แบบล่ะเอียด• แบบล่ะเอียด(UC05-UC10)(UC05-UC10)

         หร้ีอ หร้ีอ

• แบบเร่ีงรัีด• แบบเร่ีงรัีด(UC21,UC22)(UC21,UC22)

UC11 อัต้รี�ก่�รีเกิ่ดป็ฏิิกิ่ริีย�เคมี่ 20 1,400 UC11 อัต้รี�ก่�รีเกิ่ดป็ฏิิกิ่ริีย�เคมี่ 20 1,400 

5,4005,400
UC12 สม่ดุล่เคมี่ 20 1,400 UC12 สม่ดุล่เคมี่ 20 1,400 

4,7004,700

UC13 ก่รีด-เบส 38 2,600UC13 ก่รีด-เบส 38 2,600

UC14 เคมี่ไฟฟ้� 30 2,000 UC14 เคมี่ไฟฟ้� 30 2,000 
6,5006,500

UC15 เคมี่อินทรีีย์, พื้อลิ่เม่อร์ี  60 4,500 UC15 เคมี่อินทรีีย์, พื้อลิ่เม่อร์ี  60 4,500 
5,5005,500

(มี.6)
สอบ
เข้้า

มีหาลััย

UC18 เคมี่ ENTRANCE 240  14,000UC18 เคมี่ ENTRANCE 240  14,000

UC19 ต้ะลุ่ยโจำทย์ เคมี่ ม่.ป็ล่�ย 84 4,500UC19 ต้ะลุ่ยโจำทย์ เคมี่ ม่.ป็ล่�ย 84 4,500

เคมี่เล่่ม่ 1-5 โดยเรีียน...เคมี่เล่่ม่ 1-5 โดยเรีียน...
• แบบล่ะเอียด• แบบล่ะเอียด  (UC05-UC15)(UC05-UC15)
          หร้ีอหร้ีอ
• • แบบเร่ีงรัีดแบบเร่ีงรัีด  PRE-ENT(UC23)PRE-ENT(UC23)

เคมี่ ENTRANCEเคมี่ ENTRANCE

18,50018,500

17,00017,000
“คอร์้สท่ั�รุ่้นพ่�ๆทุักรุ่้นแนะนำาว่า
สุด้ยอด้ อย่าพลี่าด้!! 
รุ่้นพ่�ท่ั�ได้้คะแนน 90%ข้้�นไป
เก้อบทุักคนเร่้ยนคอร์้สน่� 
ห้องสด้เต็ัมีภายใน “9 วินาท่ั”

UC05UC05
 โครีงสร้ี�งอะต้อม่แล่ะ  โครีงสร้ี�งอะต้อม่แล่ะ 

38 2,60038 2,600
  

6,2006,200

  คว�ม่ป็ล่อดภััยในป็ฏิิบัติ้ก่�รีเคมี่คว�ม่ป็ล่อดภััยในป็ฏิิบัติ้ก่�รีเคมี่

UC06 ต้�รี�งธ�ตุ้ 20 1,400 UC06 ต้�รี�งธ�ตุ้ 20 1,400 
5,3005,300

UC07 พัื้นธะเคมี่ 32 2,200UC07 พัื้นธะเคมี่ 32 2,200

UC08UC08
 โม่ล่แล่ะสูต้รีเคมี่  โม่ล่แล่ะสูต้รีเคมี่ 

38 2,60038 2,600
  

6,8006,800
 (ป็ริีม่�ณส�รีสัม่พัื้นธ์ I) (ป็ริีม่�ณส�รีสัม่พัื้นธ์ I)

UC09UC09
 ส�รีล่ะล่�ย ป็ริีม่�ณสัม่พัื้นธ์  ส�รีล่ะล่�ย ป็ริีม่�ณสัม่พัื้นธ์ 

40 2,80040 2,800
  

5,8005,800 (ป็ริีม่�ณส�รีสัม่พัื้นธ์ II) (ป็ริีม่�ณส�รีสัม่พัื้นธ์ II)

UC10 แก๊่สแล่ะสม่บัติ้ของแก๊่ส 20 1,400UC10 แก๊่สแล่ะสม่บัติ้ของแก๊่ส 20 1,400

“คอร์้สท่ั� HOT ท่ั�สุด้”
ห้องสด้เต็ัมีภายใน “9 วินาท่ั”



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

เรีย่น 6 คำรั�ง
(คำรั�งละ 5 ชัำ�วโมัง)

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

เรีย่น 5 คำรั�ง
(คำรั�งละ 5 ชัำ�วโมัง)

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

เรีย่น 15 คำรั�ง
(คำรั�งละ 5 ชัำ�วโมัง)

UC21UC21



- เปิดกล้องทุี่กครัั�งข้ณะท่ี่�เร่ัยน และไม่นำ�วัิสำดุใดๆม�ปิดกล้อง
 หรืัอตั�งใจเบ่ยงหน้�กล้องจนที่ำ�ให้มองเห็นผูู้้เร่ัยนไม่ชั้ดเจน
- ในเวิล�กล�งคืน เปิดไฟให้ม่แสำงสำว่ิ�งเพ่ยงพอ เพื�อให้รัะบบ
 สำ�ม�รัถตรัวิจจับใบหน้�ผูู้้เร่ัยนได้ชั้ดเจน
- นั�งเร่ัยนคนเด่ยวิ โดยไม่ม่บุคคลอื�นอยู่ด้วิยข้ณะเร่ัยน
- ไม่ลุกห�ยไปจ�กหน้�จอ หรืัอโที่รัศััพท์ี่มือถือรัะหว่ิ�งเร่ัยน
- ห�กม่ควิ�มจำ�เป็นต้องลุกออกจ�กหน้�จอ หรืัอต้องใช้้
 โที่รัศััพท์ี่มือถือ แนะนำ�ให้นักเร่ัยน Log Out ออกจ�กรัะบบ
 ก่อนทุี่กครัั�ง
- ก�รัส่ำงต่อสิำที่ธิในก�รัเร่ัยน หรืัอก�รับันท้ี่กส่ำวินหน้�งส่ำวินใด
 หรืัอทัี่�งหมดข้องสืำ�อก�รัสำอนทุี่กปรัะเภที่ เป็นก�รัละเมิดลิข้สิำที่ธิ�
 ซ้ั�งม่โที่ษที่�งอ�ญ�ม่รัะวิ�งโที่ษจำ�คุกตั�งแต่ 6 เดือน-4 ปี
 หรืัอ ปรัับตั�งแต่ 100,000-800,000 บ�ที่

ข้้อแนะนำ�ในก�รัเร่ัยน

เพื�อหล่กเล่�ยงก�รัถูกล็อคบัญช่้
AURUM ONLINE


