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ศูนย์สุราษฎร์ธานี (077) 219-255-7
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ศูนย์พัทลุง (074) 615-571-2



ดูรายละเอียด
โบรชัวร์ในเว็บไซต์ 

กรอกใบสมัคร 

ช�าระเงินสด 
ที่ธนาคารกรุงไทย

ยื่นหลักฐาน
การช�าระเงิน
ที่เคมี อ.อุ๊

เพื่อรับบัตรและหนงัสือ

แบบที่ 1. สมัครเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

ตัวอย่างใบสมัคร สอนสด, ถ่ายทอดสด และ DVD ผ่าน ธ.กรุงไทย

ใบสมัครสามารถดาวโหลดได้ในเว็บไซต์
www.chem-ou.com
หรือขอรับได้ที่ เคมี อ.อุ๊ ทุกสาขา

 คอร์สที่เป็นรอบสอนสดและถ่ายทอดสด มีเฉพาะที่สาขาพญาไทเท่านั้น
 ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนเนื้อหาใดๆก็ตาม สามารถชดเชยในเนื้อหานั้นๆได้ ในรอบและสาขาใดก็ได้
 ในเทอมเดียวกันตามที่ระบุในระบบ DVD ในโบรชัวร์เท่านั้น  ไม่สามารถชดเชยในระบบอื่นๆได้
 เริ่มรับสมัคร 9 ม.ค.63 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

1. เงินสดที่เคาน์เตอร์           ทุกสาขา
 ค่าธรรมเนียม 1% ของค่าเรียน 
 ต�่ำสุด 5 บำท และสูงสุดไม่เกิน 10 บำท

2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 ค่าธรรมเนียม 15 บาท

3. Mobile Banking

 ค่าธรรมเนียม แล้วแต่เงื่อนไขของธนาคาร

4. บัตรเครดิต/เดบิต                       
 ค่าธรรมเนียม 1.59%

แบบที่ 2. สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ หรือ App

ตัวอย่างใบสมัคร DVD และ Aurum ผ่านเว็บไซต์ และ App

ส�าหรับคอร์ส สอนสด, ถ่ายทอดสด และ DVD ส�าหรับคอร์ส DVD และ Aurum

การสมัครเรียนมีให้เลือกได้ 2 แบบ ตามความสะดวกของผู้เรียน

“จองเวลาเรยีน” (เฉพาะคอร์สส่วนตวั Aurum)
ผ่านเวบ็ไซต์ https://www.chem-ou.com หรือ App
(ถ้าเป็นคอร์ส DVD เวลาเรียนจะระบุไว้ตามโบรชัวร์)

ลงทะเบียน

ซื้อคอร์ส

รับหนังสือเรียน

จองเวลาเรียน

“ลงทะเบยีน” ทีเ่วบ็ไซต์  https://www.chem-ou.com
(หลงัจากกดลงทะเบยีนจะได้รบัรหสันกัเรยีน (Ref.1) และ
PinCode ที่ใช้ล็อคอินในห้องเรียน ให้ท�าการบันทึกไว้)

“ซื้อคอร์ส”
1. เลือกคอร์สที่ต้องการลงในกระเป๋าเรียน

2. เลือกวิธีการช�าะเงิน  และสาขาที่จะรับใบเสร็จ+หนังสือ

3. สรุปรายการที่สมัครเรียน

“รบัหนงัสอืเรยีน” โดยน�าหลกัฐานการช�าระเงนิ มาตดิต่อ
รับหนังสือกับเจ้าหน้าที่ เคมี อ.อุ๊ ในสาขาที่ระบุไว้ตอน
เลือกซื้อคอร์ส

2

1

3

4

เลือกวิธีการช�าะเงิน

QR Code ส�าหรับซื้อคอร์ส

1 2

3 4
ค่าธรรมเนียม 15 บาท/คอร์ส



เป็นระบบเรียนส่วนตัวที่นักเรียนสามารถจัดเวลาเรียนได้เองตามสะดวกโดยเรียนกับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/คน

นักเรียนต้องเรียนในเวลาที่แน่นอนตามที่ก�าหนดในโบรชัวร์โดยเรียนผ่านจอทีวีพร้อมกันDVD

Aurum

สอนสด (อ.อุ ๊)
ระบบการเรียน	เคมี	อ.อุ๊	มี	3	ระบบ

DVD

Aurum

(อ.อีฟ) สอนสด



เคมี ม.ต้น
ส�ำหรับใช้ที่โรงเรียน หรือสอบเข้ำ เตรียมอุดมฯ , ม.4 ทุกสถำบัน

ส�ำหรับนกัเรียน GIFTED และสอบเข้ำ ม.วิทย์, ก�ำเนดิวิทย์, IJSO, สอวน.

UC04

เรียน 15 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 16 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 13 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 10 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เคมี ม.ต้น ตะลุยโจทย์ ม.ต้น

I JSO1 IJSO2

เรียน 15 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 10 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เคมี ม.ต้น ตะลุยโจทย์ ม.ต้น

-  ปกติจะสอบเป็นประจ�าทุกปีในช่วง  ม.2  เทอมปลาย
- นักเรียน ป.6 ม.1 ม.2 สามารถสอบ IJSO ได้ถ้าเรียนครบ 4 เล่ม ข้างต้น
- ควรเรียนให้จบภายใน ม.2 และสอบตอนเรียนอยู่ ม.2 เทอมปลาย

การสอบ 
IJSO

ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ (เจได)   โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยำลยั ตวัแทนของประเทศไทยร่วมแข่งขนัโอลมิปิก 
                                                ม.ต้น IJSO 2019 ณ เมอืงโดฮำ รฐักำตำร์

 สวสัดคีรบั อ.อุ ๊กอ่นทีผ่มจะเรยีนกบัอาจารย ์ ผมรู้สึกว่าเคมีเป็นวิชาที่ยาก และเน้ือหาเยอะ ไม่รู้ว่าจะไปแข่งต้องรู้เน้ือหา
จนถึงไหนผมเลยตัดสินใจมาเรียนกับ อ.อุ๊ เป็นคอร์สแรกคือคอร์ส เคมี ม.ต้นตอนมาเรียนวันแรกอ.อุ๊ ให้จ�าตารางธาตุผมก็
พยายามจ�าและฝึกทบทวนบ่อยๆ จนจ�าได้ เพราะ อ.อุ๊ ให้ผมจ�าธาตุหมู I ถึง VIII ทั้งหมดไม่น่าเชื่อเลยว่าหากเราจ�าธาตุเหล่าน้ี
ได้ จะท�าให้การเรียนบทต่อๆไปทั้งเรื่องอะตอม พันธะเคมี ง่ายขึ้นมาก เทคนิคการสอนของ อ.อุ๊ เปลี่ยนเน้ือหายากๆ งงๆ ให้ดู
ง่ายลง แต่ครบถ้วน แถมมีการยกตัวอย่างโจทย์จากข้อสอบแข่งขันต่างๆ แทรกในเน้ือหาด้วย ท�าให้เห็นภาพและข้อควรระวัง
ในการประยุกต์ใช้กับโจทย์ หากเรียนจบสามารถท�าโจทย์ท้ายเล่มเพื่อวัดความรู้ได้
       ทุกวันน้ี ผมเรียนคอร์ส ตะลุยโจทย์ IJSO1 IJSO2 ของอ.อุ๊ ครบหมดแล้ว ซึ่งมันก็สามารถน�าไปใช้ได้จริงๆบางข้อก็
               คุ้นตากับที่ อ.อุ๊ พูดถึงด้วยซ�้า ท�าให้ผมท�าโจทย์ได้อย่างง่ายดาย แล้ว อ.อุ๊ ยังมีการแสดงวิธีท�าโจทย์อย่างเป็นขั้นตอน
                   ซึ่งท�าให้ผมสามารถผ่าน IJSO2 และ 3 ซึ่งเป็นข้อสอบแสดงวิธีท�า ไปเป็นผู้แทนประเทศได้   
                                   สุดท้ายน้ี ต้องขอขอบพระคุณ อ.อุ๊ ที่เรียบเรียงเน้ือหา สอนเทคนิคท�าโจทย์ และวิธีการค�านวณที่ถูกต้อง
                      มันช่วยผมได้จริงๆ ถ้าผมไม่มาเจอ อ.อุ๊ ผมคงจะไม่มีวันน้ี ขอให้ อ.อุ๊ มีสุขภาพแข็งแรง ชีวิตประสบแต่ความสุข
                          และเป็นที่รักของลูกศิษย์ตลอดไป   รัก อ.อุ๊ นะครับ

วนัเรยีน 9 - 25 ม.ีค.63
 (หยดุ 15, 22 ม.ีค.)
เวลา  13.30 - 16.00 น.
คา่เรยีน 2,500 บาท

UC4103 พญาไท

(15 ครั้ง)

(16 ครั้ง)

(13 ครั้ง)

(10 ครั้ง)

เคมี IJSO เล่ม 1

วนัเรยีน 1 - 22 เม.ย.63
            (หยดุ 5, 11-15,19 เม.ย.)
เวลา  10.00 - 12.30 น.
คา่เรยีน 2,500 บาท

UC4104 พญาไทเคมี ม.ต้น (ไทย)

วนัเรยีน 1-9, 17-28 เม.ย.63
(หยดุวนัอาทติย ์และสงกรานต ์10-16 เม.ย.)

เวลา  13.30 - 16.00 น.
คา่เรยีน 8,000 บาท

วนัเรยีน 17 พ.ค.-13 ก.ย.63
(เรยีนทกุวนัอาทติย)์
เวลา  10.00 - 12.30 น.
คา่เรยีน 8,000 บาท

สอนเป็นภำษำอังกฤษโดย อ.อีฟ
เหมำะส�ำหรับนกัเรียน ป.6 - ม.3

อ.อธิปพร ศิวะกุล (อ.อีฟ)
  BS Duke University
  MS Columbia University
  M.Ed. Harvard University

เปิดเทอมปิดเทอม

สอน
สด

สอน
สดUC4101 พญาไท UC4102 พญาไท

DV
D

DV
D

ปิดเทอม ปิดเทอม

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว UC04 ค่าเรียน 2,200 บาทAU
RU

M

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว UC03 ค่าเรียน 2,600 บาท

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว UC02 ค่าเรียน 3,200 บาท

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว UC01 ค่าเรียน 3,200 บาทAU
RU

M

AU
RU

M

AU
RU

M

เคมี ม.ต้น (Inter)

เคมี IJSO เล่ม 2

ตะลุยโจทย์ เคมี ม.ต้น

วันรับสมัคร 9 ม.ค.63



ม.5

การเรียนเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด ควรเรียนตามล�าดับเนื้อหาจาก  ม.4 – ม.6 ตามตารางแผนผังด้านล่าง เนื่องจาก
เนื้อหาแต่ละบทต้องใช้เป็นพื้นฐานของบทต่อๆไป การเรียนกระโดดข้ามไปข้ามมาจะเป็นผลเสียต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก

เคมี	เล่ม	1 เคมี	เล่ม	2

เคมี	เล่ม	3 เคมี	เล่ม	4 เคมี	เล่ม	5

ENTRANCE ตะลุยโจทย์	ม.ปลาย

เคมี	ม.ปลาย

เรียน 30 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 24 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 19 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 24 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 18 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 41 ครั้ง
(ครั้งละ 5 ชั่วโมง)

เรียน 14 ครั้ง
(ครั้งละ 5 ชั่วโมง)

ม.4

ม.6

สรุปเนื้อหาทั้งหมดขั้น ADVANCE พร้อมโจทย์จ�านวนมาก สรุปเนื้อหาที่ส�าคัญและท�าโจทย์ขั้น ADVANCE

เคมีอินทรีย์ , ผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์

โครงสร้างอะตอม ,  ตารางธาตุ ,  พันธะเคมี โมลและสูตรเคมี , สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์

แก๊สและสมบัติของแก๊ส , อัตราฯ , สมดุลเคมี กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า

เคม ีแบบเร่งรัด

ปรับพื้นฐาน เคมี เล่ม  1
เมื่อเรียนจบคอร์สปรับพื้นฐานเคมีเล่ม 1
นักเรียนจ�านวนมากจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากกลับ
ไปสอบเคมี เล่ม 1 ใหม่ “เสียดายที่ไม่ได้มาเรียนตั้งแต่ต้น”

ปรับพื้นฐาน เคมี เล่ม 2
คอร์สน้ีจะเปลี่ยนทัศนคติของคนทีไ่ม่ชอบวิชาเคมี
ภาคค�านวณให้กลับมาเป็นคนชอบและสนกุกับการ
ท�าโจทย์วิชาเคมี โดยใช้เวลาแค่ “6 วัน”

PRE-ENTRANCE
“14 วัน” กับการปรับพื้นฐานเคมี ให้ใหม่ทุกบท
เพื่อเรียนคอร์ส ENTRANCE ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ส�าหรับนักเรียน	ม.5 ที่ไม่เคยเรียนกับ	อ.อุ๊	มาก่อน

ส�าหรับนักเรียน	ม.6 ที่ไม่เคยเรียนกับ	อ.อุ๊	มาก่อน



ม.ปลายเคมี

(10 ครั้ง)

ปกติเรื่องนี้จะเรียนใน ม.4 เทอม 2 
แต่บางโรงเรียนสอนใน ม.4 เทอม 1

การเรียนเรื่องนี้นักเรียนต้องมี 
พื้นฐานเคมีเล่ม 1 มาก่อน

เคมี	เล่ม	1	(ม.4)
  บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม
  บทที่ 2 ตารางธาตุ
  บทที่ 3 พันธะเคมี

วันเรียน 23 มี.ค.-30 เม.ย.63
(หยดุวนัอาทติย ์และสงกรานต ์11-15 เม.ย.)
เวลา 10.00-12.30 น.
ค่าเรียน 4,300 บาท

สอน
สด

โดย อ.อีฟ

ปิดเทอม
UC4201 พญาไท

เคมี	(ม.4)
เฉพาะบทที่ 4 โมลและสูตรเคมี

AU
RU

M

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียน

ส่วนตัว UC05-UC07 

ค่าเรียน 5,300 บาท

(30 ครั้ง)

ถ้าไม่เค
ยเรียน

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว โดย 

1. ปรับพื้นฐานเคมีเล่ม 1 (เรียน 5 ครั้ง) รหัสคอร์ส (UC21) ค่าเรียน 1,500 บาท 

2. โมลและสูตรเคมี (เรียน 10 ครั้ง) รหัสคอร์ส (UC08) ค่าเรียน 2,200 บาท

(ส�าหรับเรื่องโมลและสูตรเคมี  สามารถเลือกเรียนแบบสอนสด  ได้ตามรหัสคอร์สด้านล่างนี้)

AU
RU

M

ถ้าเคยเรียน
วนัเรยีน - จนัทร์ 13 ก.ค. - 24 ส.ค.63 เวลา  17.30 - 20.00  
   นดัเพิม่ (องัคาร 28 ก.ค.63) เวลา  10.00 - 12.30 และ 
 - เสาร์ - อาทติย์ 22 - 23 ส.ค.63 เวลา  13.30 - 16.00
ค่าเรยีน 1,500 บาท

UC4206 พญาไท

เปิดเทอม

สอ
นส
ด

วันรับสมัคร 9 ม.ค.63

วนัเรยีน 12 ม.ีค. - 20 เม.ย.63
(หยดุวนัอาทติย ์และสงกรานต ์11-15 เม.ย.)
เวลา  10.00 - 12.30 น.
คา่เรยีน 3,900 บาท

DV
D

UC4202 พญาไท

วนัเรยีน 1 เม.ย. - 9 พ.ค.63
(หยดุวนัอาทติย ์และสงกรานต ์11-15 เม.ย.)
เวลา  13.30 - 16.00 น.
คา่เรยีน 3,900 บาท

UC4203 พญาไท

เปิดเทอม

วนัเรยีน เสาร ์- อาทติย์
 9 พ.ค. - 16 ส.ค.63
เวลา  13.30 - 16.00 น.
คา่เรยีน 4,300 บาท

UC4204 พญาไท UC4205 พญาไท

วนัเรยีน เสาร ์- อาทติย์
 10 พ.ค. - 22 ส.ค.63
เวลา  10.00 - 12.30 น.
คา่เรยีน 3,900 บาท

DV
D

สอน
สด

DV
D

โดย อ.อุ๊ - อ.อีฟ

AU
RU

M
สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียน

ส่วนตัว UC05-UC07 

ค่าเรียน 5,300 บาท

โดย อ.อุ๊ - อ.อีฟ





ปิดเทอม

เคมี	เล่ม	3	(ม.5)
• บทที่ 6 แก๊สและสมบัติของแก๊ส

• บทที่ 7 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

• บทที่ 8 สมดุลเคมี

ส�าหรับนกัเรียนที่ต้องการเรียนเคมี เล่ม 3

แต่ ไม่เคยเรียน ที่ เคมี อ.อุ๊ มาก่อน

ครูแนะน�าให้เรียน ปรับพื้นฐานเล่ม 1,2

ของเนื้อหา ม.4 ก่อน(19 ครั้ง)

เค
ยเ
รีย

น

เคมี	เล่ม	3	(ม.5)
• บทที่ 7 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

• บทที่ 8 สมดุลเคมี

• บทที่ 9 กรด - เบส

ส�าหรับนกัเรียนที่ต้องการเรียนเคมี เล่ม 3

แต่ ไม่เคยเรียน ที่เคมี อ.อุ๊ มาก่อน

ครูแนะน�าให้เรียน ปรับพื้นฐานเล่ม 1,2

ของเนื้อหา ม.4 และเรื่องแก๊สและสมบัติ

ของแก๊สมาก่อน
(27 ครั้ง)

เค
ยเ
รีย

น

พญาไท ขอนแก่น หาดใหญ่ พิษณุโลก ภูเก็ต
วันเรียน หยุด เวลา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม

     
สมัคร

ปิดเทอม

ปิดเทอม

 วันเรียน หยุด เวลา สาขา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
       สมัคร

	 8	-	28	มี.ค.63	
ทุกวันอาทิตย์

	 13.30-16.00	 พญาไท	 UC4301	 2,500

	 1	-	27	เม.ย.63	 ทุกวันอาทิตย์	 10.00-12.30	 พญาไท	 UC4302	 2,500

9
ม.ค.
63

ไม่เคยเรียน

ม.ปลายเคมี

ไม่เคยเรียน

9
ม.ค.
63

		1	-	31	มี.ค.63	 ทุกวันอาทิตย์	 10.00-12.30	 UC4306	 -	 -	 -	 -	 3,600

		11	มี.ค.	-	10	เม.ย.63	 ทุกวันอาทิตย์ 10.00-12.30	 UC4307	 UC8307	 -	 -	 UCD307	 3,600

		11	มี.ค.	-	10	เม.ย.63	 ทุกวันอาทิตย์ 13.30-16.00	 -	 -	 UC9308	 UCA308	 	 3,600

		26	มี.ค.	-	30	เม.ย.63 ทุกวันอาทิตย์ 13.30-16.00	 UC4309	 -	 -	 -	 -	 3,600

หรือ
(ยกเว้น 8 มี.ค.)

(ยกเว้น 1 มี.ค.)

DV
D

DV
D

และ 11-15 เม.ย.

และ 11-15 เม.ย.

เปิดเทอม

หรือ

หรือ

วันรับสมัคร 9 ม.ค.63

คอร์สนี้จะ เปลี่ยนทัศนคติ ของ 

คนที่ไม่ชอบวิชาเคมี เพราะเรียนไม่เข้าใจ

กลับมาเป็น คนที่ชอบวิชาเคมี

โดยใช้เวลาแค่  “10 วัน”

สามารถสมัครปรับพื้นฐานเล่ม 1,2 
ผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว
รหัสคอร์ส (UC21-UC22) 
ค่าเรียน 2,800 บาท

AU
RU

M

คอร์สปรับพื้นฐานเล่ม 1,2 นี้ 

จะเปลี่ยนทัศนคติ ของ

คนที่ไม่ชอบวิชาเคมี เพราะเรียน

ไม่เข้าใจกลับมาเป็นคนที่ชอบวิชาเคมี

โดยใช้เวลาแค่ “10 วัน” เท่านั้น

สามารถสมัครคอร์ส
ปรับพื้นฐานเล่ม 1,2 
ผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว
รหัสคอร์ส (UC21-UC22) 
ค่าเรียน 2,800 บาท

AU
RU

M
AU

RU
M

คอร์ส

แก๊สและสมบัติของแก๊ส

รหัสคอร์ส (UC10)

ค่าเรียน 1,400 บาท

ตามด้วย

 วันเรียน วันที่ เวลา สาขา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
       สมัคร

9
ม.ค.
63

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัวโดย 
1. แก๊สและสมบัติของแก๊ส รหัสคอร์ส (UC10)
 ค่าเรียน 1,400 บาท
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี รหัสคอร์ส (UC11)
 ค่าเรียน 1,400 บาท
3. สมดุลเคมี รหัสคอร์ส (UC12) 
 ค่าเรียน 1,600 บาท

AU
RU

M

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัวโดย 

1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี รหัสคอร์ส (UC11) ค่าเรียน 1,400 บาท

2. สมดุลเคมี รหัสคอร์ส (UC12) ค่าเรียน 1,600 บาท

3. กรด-เบส รหัสคอร์ส (UC13) ค่าเรียน 3,000 บาท

AU
RU

M

 
เสาร์

	 16	พ.ค.-22	ส.ค.63
	 10.00-12.30	 พญาไท	 UC4303

 สอนสด	อ.อฟี
  (นดัเพิม่ 3 ม.ิย., 6 ก.ค., 28 ก.ค., 12 ส.ค.)    2,800

 เสาร์-อาทิตย์	 16	พ.ค.-18	ก.ค.63	 10.00-12.30	 พญาไท	 UC4304
 สอนสด	อ.อุ๊

      2,800

	เสาร์-อาทิตย์	 17	พ.ค.-19	ก.ค.63	 13.30-16.00	 พญาไท	 UC4305	 DVD	2,500
 

 

DV
D

สอน
สด



ปิดเทอม

ปิดเทอม

หรือ

หรือ9
ม.ค.
63

ม.ปลายเคมี

(10 ครั้ง)
เคมี	เล่ม	4	(ม.5)
• บทที่ 10 เคมีไฟฟ้า

(10 ครั้ง)

เค
ยเ
รีย

น

ส�าหรับนกัเรียนที่ต้องการเรียน

”เคมีไฟฟ้า”แต่ ไม่เคยเรียน 

ที่เคมี อ.อุ๊ มาก่อน ครูแนะน�าให้

ปรับพื้นฐานเล่ม 1 ก่อน

ไม่เคยเรียน

 วันเรียน หยุด เวลา สาขา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
       สมัคร

	 1	-	10	มี.ค.63	 -	 13.30-16.00	 พญาไท	 UC4401	 1,400

	 1	-	10	เม.ย.63	 -	 10.00-12.30	 พญาไท	 UC4402	 1,400

เคมี	เล่ม	5	(ม.5)
• บทที่ 11 เคมีอินทรีย์

• บทที่ 12 ผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์
(18 ครั้ง)

เค
ยเ
รีย

น

นกัเรียนที่ ไม่เคยเรียน ที่เคมี อ.อุ๊ มาก่อน

ครูแนะน�าให้เรียน ปรับพื้นฐานเล่ม 1,2

ของเนื้อหา ม.4 ก่อน

ไม่เคยเรียน

9
ม.ค.
63

 วันเรียน หยุด เวลา สาขา รหัสคอร์ส ค่าเรียน วันเริ่ม
       สมัคร

	 1	-	20	มี.ค.63	 8, 15 มี.ค.	 10.00-12.30	 พญาไท	 UC4501	 2,400

	 1	-	25	เม.ย.63	  13.30-16.00	 พญาไท	 UC4502	 2,400

DV
D

DV
D

5, 11-15,19 เม.ย.

วันรับสมัคร 9 ม.ค.63

สามารถสมัครปรับพื้นฐานเล่ม 1

ผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว

รหัสคอร์ส (UC21) 

ค่าเรียน 1,500 บาท

AU
RU

M

เมื่อเรียนจบคอร์สปรับพื้นฐานเคมี เล่ม 1

นักเรียนจ�านวนมากจะพูดเป็นเสียงเดียว

กันว่าอยากกลับไปสอบเคมี เล่ม 1 ใหม่ 

“เสียดายที่ไม่ได้มาเรียนตั้งแต่ต้น”

สามารถสมัครเรื่องเคมีไฟฟ้าผ่านระบบ

คอร์สเรียนส่วนตัว

รหัสคอร์ส (UC14) ค่าเรียน 2,200 บาท

AU
RU

M

คอร์สนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของ 

คนที่ไม่ชอบวิชาเคมี 

เพราะเรียนไม่เข้าใจ

กลับมาเป็นคนที่ชอบวิชาเคมี

โดยใช้เวลาแค่ “10 วัน”

สามารถสมัครปรับพื้นฐานเล่ม 1,2 

ผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว 

รหัสคอร์ส (UC21-UC22) 

ค่าเรียน 2,800 บาท

AU
RU

M

สามารถสมัครเคมีอินทรีย์,ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

ผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว 

รหัสคอร์ส (UC15) ค่าเรียน 3,400 บาท

AU
RU

M





ปิดเทอม

เปิดเทอมเปิดเทอม เริ่มเรียนปิดเทอมต่อเนื่องถึงเปิดเทอม (ปิดเทอมเรียน จันทร์ - เสาร์ เปิดเทอมเรียน เสาร์-อาทิตย์)

สอนสด

ถ่ายทอดสด

และ และ

และ และ

นัดเรียนเพิ่ม
3 มิ.ย., 6-7 ก.ค.

และ 28 ก.ค.

ENTRANCE
(ม.6)

เค
ยเ
รีย

น
ไม่เคยเรียน

(41 ครั้ง)

ส�าหรับนกัเรียนที่ ไม่เคยเรียน 

ที่เคมี อ.อุ๊ มาก่อน ครูแนะน�าให้เรียน

“PRE-ENTRANCE”
ดูรายละเอียดด้านบน

วันรับสมัคร 9 ม.ค.63ม.ปลายเคมี

DV
D

สอน
สด

DV
D

และ 11-15 เม.ย.

และ 11-15 เม.ย.

และ 11-15 เม.ย.

และ 11-15 เม.ย.

และ 11-15 เม.ย.

และ 11-15 เม.ย.

และ 11-15 เม.ย.

และ 11-15 เม.ย.

และ 11-15 เม.ย.

หยุดทุกวันอาทิตย์

-

6	มี.ค.-27	เม.ย.63	 ทุกวันอาทิตย์	 08.00-13.00	UC4801                          8,500 

6	มี.ค.-27	เม.ย.63	 ทุกวันอาทิตย์	 08.00-13.00	UC4802	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8,000

6	มี.ค.-27	เม.ย.63	 ทุกวันอาทิตย์	 13.30-18.30	 UC4803	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 8,000

10	มี.ค.-30	เม.ย.63	 ทุกวันอาทิตย์	 08.00-13.00	 UC4804	 UC1804	 UC3804	 UC5804	 UC6804	UC7804	 UC8804	 UC9804	 -	 UCB804	 UCC804	UCD804	 UCE804	 UCF804	 UCG804	 -	 UCJ804	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 UCX804	 8,000

10	มี.ค.-30	เม.ย.63	 ทุกวันอาทิตย์	 13.30-18.30	 UC4805	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 8,000

14	มี.ค.-3	พ.ค.63	
ยกเว้น 15 มี.ค., 3พ.ค.

	08.00-13.00	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 UCA806	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 UCH806	 -	 UCK806	UCL806	 UCM806	UCN806	 UCP806	 UCR806	 UCS806	 UCT806	 -	 8,000	

14	มี.ค.-3	พ.ค.63	
ยกเว้น 15 มี.ค., 3พ.ค.

	13.30-18.30	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 UCX807	 8,000

14	มี.ค.-3	พ.ค.63	
ยกเว้น 15 มี.ค., 3พ.ค.

	15.30-20.30	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 UCJ808	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 8,000

16	มี.ค.-6	พ.ค.63	 ทุกวันอาทิตย์	 08.00-13.00	 UC4809	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 8,000

16	มี.ค.-6	พ.ค.63	 ทุกวันอาทิตย์	 13.30-18.30	 UC4810	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 8,000

23	มี.ค.-13	พ.ค.63	 ทุกวันอาทิตย์	 08.00-13.00	 UC4811	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 UC9811	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 8,000

23	มี.ค.-13	พ.ค.63	 ทุกวันอาทิตย์	 13.30-18.30	 UC4812	 -	 -	 UC5812	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 8,000

ทุกวันอาทิตย์
และ 11-15 เม.ย.

ทุกวันอาทิตย์
และ 11-15 เม.ย.

ทุกวันอาทิตย์
และ 11-15 เม.ย.

วันเรียน หยุด เวลา รหัส คอร์ส ค่าเรียน
พญาไท บางกะปิ นนทบุรี วงเวียนใหญ่ ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ พิษณุโลก นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครสวรรค์ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช เชียงราย อุดรธานี ตรัง ล�าปาง ราชบุรี ร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ ระยอง พัทลุง ฉะเชิงเทรา

พญาไท บางกะปิ นนทบุรี วงเวียนใหญ่ ชลบุรี ขอนแก่น หาดใหญ่ พิษณุโลก นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช เชียงราย อุดรธานี ตรัง ล�าปาง ราชบุรี บุรีรัมย์
วันเรียน 

หยุด
นัดเพิ่ม เวลา 

รหัส คอร์ส 
ค่าเรียน

1	-	10	พ.ค.63	(10	ครั้ง) 08.00-13.00 
   UC4814	UC1814	UC3814	 UC5814	 UC6814	UC8814	 UC9814	 UCA814	 UCB814	 UCC814	 UCD814	 UCE814	 UCG814	 UCH814	 UCJ814	 UCK814	 UCL814	 UCM814	 UCR814	 8,000
ส-อา.	16	พ.ค.	-	15	ส.ค.63	(31	ครั้ง)	 08.00-13.00

1	เม.ย.	-	15	พ.ค.63	(35	ครั้ง) 08.00-13.00 
  	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 UCA813	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 8,000
ส-อา.	16	-	31	พ.ค.63	(6	ครั้ง)	 08.00-13.00

สอนสด

  คอร์สที่

ห้องสดเต็มภายในเวลาไม่ถึง 

“15 วินาที”

HOT!!



รวมเนือ้หาชวีวทิยาทัง้หมดควรเรยีน ม.4 - ม.5 มาก่อน

BioBeam
ICU ชีววิทยา ENTRANCE   (38 ครั้ง)

UB6802 ชลบุรี

ข้อแนะน�ำ

ปิดเทอม

สามารถสมัครคอร์ส ICU ผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว
รหัสคอร์ส (UB98) ค่าเรียน 14,000 บาทAU

RU
M

UBJ801
อุดรธานี

วนัเรยีน	13	ม.ีค.	-	30	เม.ย.63
 (หยดุทกุวนัอาทติย์และ11-15	เม.ย.)

เวลา		 07.30	-	13.10	น.
ค่าเรยีน	7,500	บาท

DV
D

วนัเรยีน	13	ม.ีค.	-	30	เม.ย.63
 (หยดุทกุวนัอาทติย์และ11-15	เม.ย.)

เวลา		 13.30	-	19.10	น.
ค่าเรยีน	7,500	บาท

DV
D

UBA803
พิษณุโลก

วนัเรยีน	1	เม.ย.	-	17	พ.ค.63
(หยดุทกุวนัอาทติย์และ11-15	เม.ย.)	(ยกเว้น	19	เม.ย.)

เวลา		 13.30	-	19.10	น.
ค่าเรยีน	7,500	บาท

DV
D

UB7802 เชียงใหม่

UB8802 ขอนแก่น

UB9802 หาดใหญ่

UBA802 พิษณุโลก

UBB802 นครราชสีมา

UBG802 นครศรีธรรมราช

UBH802 เชียงราย

UBK802 ตรัง

UBR802 บุรีรัมย์

UBS802 ระยอง

UBT802 พัทลุง

UBC802 สุราษฎร์ธานี

UBD802 ภูเก็ต

UBE802 นครสวรรค์

UBL802 ล�าปาง

UBM802 ราชบุรี

UBN802 ร้อยเอ็ด

UBF802 อุบลราชธานี UBP802 สกลนคร

วันรับสมัคร 9 ม.ค.63



หรือ

เปิดเทอม

และ

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว

 GATเชื่อมโยง UD06 ค่าเรียน 2,500 บาท และ 

วิชาเฉพาะแพทย์ฯ UD01 ค่าเรียน 4,500 บาท

ถ้าสมัครรวมทั้ง 2 คอร์ส 

ปกติ 7,000 เหลือ 6,000  บาท

AU
RU

M

UP4801 พญาไท

เสาร์	 6	-	20	ม.ิย.63			(3	ครัง้)

เวลา	 13.00	-	16.30	น.

ค่าเรยีน	 2,500	บาท

สอน
สด

เส้นทางสู่ชัยชนะ

GAT วิชาเฉพาะ
แพทย์ฯ

ตะลุยโจทย์

แพทย์

GATเชื่อมโยง & วิชาเฉพาะแพทย์และทันตะฯ   (10 ครั้ง) 

วันรับสมัคร 9 ม.ค.63ทีมหมอแผน

คอร์สสดเต็มเร็วสุดๆ

เสาร์	 4	ก.ค.-15	ส.ค.63		(7	ครัง้)

เวลา		 13.00	-	18.00	น.

ค่าเรยีน	 4,500	บาท

UP4802 พญาไทสอน
สด

GAT เชื่อมโยง วิชาเฉพาะแพทย์และทันตะฯ

UP4803 พญาไท

เสาร์	 6	-	20	ม.ิย.63			(3	ครัง้)
เวลา	 13.00	-	16.30	น.	และ
เสาร์	 4	ก.ค.-15	ส.ค.63		(7	ครัง้)
เวลา		 13.00	-	18.00	น.
ค่าเรยีน	 ปกต	ิ7,000	เหลอื	6,000	บาท

สอน
สด

สมัครเป็นแพ็ค GAT เชื่อมโยง & วิชาเฉพาะแพทย์และทันตะฯ



facebook fanpage : krupopsworld     line official id : @krupopsworld

คอร์สเรียน “ครูป๊อป” เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย + แพทย์ กสพท.

ลง 9 DAYS + AVANT-GARDE +  ไทย 9 วิชา / GAT 
ลง 9 DAYS หรือ AVANT-GARDE ก็ได้แล้วแต่ตัวนกัเรียน
ลงไทย 9 วิชา + GAT
ลงฉกุเฉนิสังคม + ไทย 9 วิชา

                  เวลา + ความตั้งใจ + ทุนทรัพย์จัดเต็ม  :  
         ต้ังใจเก็บแค่สังคม + มีความพร้อมเพียง 1 คอร์ส  : 
                             ต้ังใจเก็บแค่ไทย + GAT  : 
                          ตัวช่วยสุดท้ายของคนขี้เกียจ  : 

วิชาสังคม “ครูป๊อป”

UK4101 พญาไท

วันเรียน	 18	-	30	เม.ย.63
	 (หยุด	24	เม.ย.)
เวลา		 13.45	-	15.45	น.
ค่าเรียน	 4,800	บาท

สอน
สด

UK4102 พญาไท

วันเรียน	 18	-	30	เม.ย.63
	 (หยุด	24	เม.ย.)
เวลา		 13.45	-	15.45	น.
ค่าเรียน	 4,800	บาท

ถ่าย
ทอด

สด

24 ชั่วโมงจบด่วน สังคม+ไทย 9 วิชา    (12 ครั้ง)

สอนสดที่เคมี อ.อุ๊ พญาไท ชั้น 15

วันรับสมัคร 9 ม.ค.63

ปิดเทอม




