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Aurum (ออรัม)

เป็นค�ำภาษาละติน สัญลักษณ์คอื Au ทองค�ำ (GOLD)
ซึง่ เป็นธาตุโลหะแทรนซิซนั สีเหลืองทองมันวาว เนือ้ อ่อนนุม่ สามารถหล่อหลอมรูปร่างตาม
จินตนาการได้อย่างสวยงาม ดังนัน้ Aurumจึงเป็นคอร์สเรียนส่วนตัวทีถ่ กู ออกแบบจากการ
มองนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึง่ มีความยืดหยุน่ ปรับรูปแบบได้ตามความต้องการ นักเรียนสามารถ
บริหารการเรียนได้ดว้ ยตัวเอง 100 % ตัง้ แต่การเลือกคอร์ส ช�ำระเงิน จัดเวลาเรียนผ่าน
Aurum เพือ่ รองรับพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล ไม่วา่ จะเป็นการค้นหา อ่าน หรือ
แบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงการใช้โทรศัพท์มอื ถือแบบ Smart Phone

AURUM
เคมี อ.อุ๊
CuSO4 +Fe

FeSO4 +Cu

O

O O OH O
OH

OH

NLINE
Applied Physics
อ.อรรณพ

Bio BEAM
ทีมหมอแผน
gramm

ar

SupK

Premier Prep

GAT พี่ก้อง

Vocabulary

02-306-0850-5

www.chem-ou.com

Chem Ou

Uraiwan Sivakul

@chemou

รายวิชาที่เปิดคอร์ส Aurum แต่ละสาขาใน เคมี อ.อุ๊
สาขา
ภาคกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล
ศูนย์พญาไท
ศูนย์บางกะปิ
ศูนย์วิสุทธิกษัตริย์
ศูนย์นนทบุรี
ศูนย์วงเวียนใหญ่
ศูนย์ศรีนครินทร์
ศูนย์รังสิต
ศูนย์ปิ่นเกล้า
ศูนย์ชลบุรี
ศูนย์ฉะเชิงเทรา
ศูนย์ระยอง
ศูนย์ราชบุรี
ศูนย์นครสวรรค์
ศูนย์พิษณุโลก
ศูนย์สระบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ขอนแก่น
ศูนย์นครราชสีมา
ศูนย์อุบลราชธานี
ศูนย์อุดรธานี
ศูนย์ร้อยเอ็ด
ศูนย์สกลนคร
ศูนย์บุรีรัมย์

ภาคเหนือ

ศูนย์เชียงใหม่
ศูนย์เชียงราย
ศูนย์ล�ำปาง

ภาคใต้

ศูนย์หาดใหญ่
ศูนย์สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ภูเก็ต
ศูนย์นครศรีธรรมราช
ศูนย์ตรัง
ศูนย์พัทลุง
ศูนย์ชุมพร
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(036) 340156-7

























































(043) 225-752,225-982,225-802
(044) 268-512-4
(045) 262-435,262-937-8
(042) 329-005-7
(043) 516-144-5
(042) 732-274-5
(044) 621-757-9





























(053) 416-505-7
(053) 719-955-7
(054) 221-450,223-850

























































(074) 346-165,346-265,346-665
(077) 219-255-7
(076) 234-814-5
(075) 431-109,342-345
(075) 215-359,215-454,215-575
(074) 615-571-2
(077) 510-655,(077) 613-545
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บรรยากาศ ห้องสอนสด

บางส่วนของบรรยากาศวันปิดคอร์ส

บรรยากาศ ห้องเรียนส่วนตัว

ข้อควรปฏิบัติ

ในการเข้ า ห้ อ งเรี ย น

ห้าม

แบ่งหรือมอบ Account Aurum ให้ผู้อื่นเพราะเป็นสิทธิเฉพาะของผู้ลงทะเบียนเรียนเท่านัน้

หากฝ่าฝืนจะถูกระงับการใช้งาน
Account ทันที

ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด (ต้องฝากเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่เคานเตอร์ก่อนเข้าเรียน)

“ฝากมือถือไว้กับเจ้าหน้าที่ หนูจะได้มีสมาธิในการเรียนนะลูก”

ข้อควรรู้ของระบบ Aurum และระบบ Aurum Online

ขั้นตอนการสมัครเรียน
1

ลงทะเบียน

“ลงทะเบียน” ที่เว็ปไซต์ https://www.chem-ou.com
(หลังจากกดลงทะเบียนจะได้รับรหัสนักเรียน (Ref.1) และ
PinCode ที่ใช้ล็อคอินในห้องเรียน ให้ท�ำการบันทึกไว้)

2

ซื้อคอร์ส

3

รับหนังสือเรียน

“รับหนังสือเรียน” โดยน�ำหลักฐานการช�ำระเงิน มาติดต่อ
รับหนังสือกับเจ้าหน้าที่ เคมี อ.อุ๊ ในสาขาที่ระบุไว้ตอน
เลือกซื้อคอร์ส

4

จองเวลาเรียน

“จองเวลาเรียน” ผ่านเว็ปไซต์ https://www.chem-ou.com
หรือ Application

“ซื้อคอร์ส”
1. เลือกคอร์สที่ต้องการลงในกระเป๋าเรียน
2. เลือก วิธีการช�ำระเงิน
3. สรุปรายการที่สมัครเรียน

วิธีการช�ำระเงิน
1. เงินสดที่เคาน์เตอร์
ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียม 1% ของค่าเรียน ต�่ำสุด 5 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 บาท
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ค่าธรรมเนียม 15 บาท
3. Mobile Banking
ค่าธรรมเนียม แล้วแต่เงื่อนไขของธนาคาร
4. บัตรเครดิต/เดบิต
ค่าธรรมเนียม 1.59%

QR Code ส�ำหรับ
ซื้อคอร์สผ่านเว็บไซต์

1.
2.
		
3.
		
4.
		
5.
6.
7.
		
8.
		
9.
		
		
10.
		
11.
		

การสมัครเรียนในระบบ Aurum สามารถเรียนในระบบ Aurum Online ได้ด้วย
ห้ามแบ่งหรือมอบ Account Aurum ให้ผู้อื่น เพราะเป็นสิทธิเฉพาะของผู้ลง
ทะเบียนเรียนเท่านั้นหากฝ่าฝืนจะถูกระงับการใช้งาน Account ทั้งหมดทันที
ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะเรียน (ห้อง Aurum ต้องฝากเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าเรียน)
ต้องน�ำบัตรประชาชน, บัตรนักเรียนของผู้เรียน และเอกสารประกอบการเรียน
ติดตัวมาเรียนด้วยทุกครั้ง
คอร์สส่วนใหญ่เพิ่มเวลาเรียนให้มากกว่าเวลาเรียนปกติ (DVD) อีก 20%
สามารถจองเวลาเรียนได้เป็น Slot (1 Slot = 30 นาที)
สามารถยกเลิกการจองได้ด้วยตนเองก่อนเวลาเรียน 3 ชั่วโมง โดยไม่ถูกตัด
ชั่วโมงเรียนเมื่อยกเลิก
สามารถเข้าเรียนก่อนเวลาจองได้ 15 นาที ถ้ามีเครื่องว่าง และมาสายเกินกว่า
15 นาที ระบบจะตัดเวลาจองในครั้งนั้นทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการเรียนทุกคอร์สมีอายุนานถึง 6 เดือนหลังจากช�ำระเงิน (ยกเว้น
คอร์สเรียนของโรงเรียนกวดวิชาSup’k มีอายุคอร์ส 8 เดือน และ
Applied Physics มีอายุคอร์ส 1 ปี)
การชดเชยของนักเรียนรอบ DVD ในคอร์ส Aurum มีอัตราค่าเรียน ชั่วโมงละ
80 บาท
ในกรณีที่ลงทะเบียนผิดพลาด ต้องแก้ไขที่ธนาคารทันที หากพ้นจากเคาน์เตอร์
ธนาคาร ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อท�ำเรื่องเปลี่ยนแปลงคอร์ส

