
รอบสอนสด
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รอบ DVD

BROCHURE

เริ่มรับสมัคร 4 ก.พ.64



หลักสูตร
คอร์สเรียน

ม.ต้น



มีลักษณะการเรียน 2 แบบ

-  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

หลักสูตรเคมี ม.ต้น

ส�าหรับใช้ที่โรงเรียน หรือสอบเข้า เตรียมอุดมฯ , ม.4 ทุกสถาบัน

ส�าหรับนกัเรียน GIFTED และสอบเข้า ม.วิทย์, ก�าเนดิวิทย์, IJSO, สอวน.

UC04

เรียน 15 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 10 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เคมี ม.ต้น ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
1

2

เรียน 17 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 15 ครั้ง
(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

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



เคมี
ม.ต้น

เคมี
IJSO
เล่ม 1

เคมี
IJSO
เล่ม 2

ตะลุยโจทย์
เคมี ม.ต้น

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว UC02 
ค่าเรียน 3,400 บาท

AUR
UM

(17 ครั้ง)

(15 ครั้ง)

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว UC01 
ค่าเรียน 3,200 บาท

AUR
UM

(15 ครั้ง)

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว UC04 
ค่าเรียน 2,200 บาท

AUR
UM

(10 ครั้ง)

AUR
UM

คอร์สเรียนเคมี ม.ต้น

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว UC03 
ค่าเรียน 3,200 บาท



หลักสูตร
คอร์สเรียน
ม.ปลาย



เคมี เล่ม 1 เคมี เล่ม 2

เคมี เล่ม 3 เคมี เล่ม 4 เคมี เล่ม 5

ENTRANCE ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
เรียน 20 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เรียน 40 ครั้ง (ครั้งละ 5 ชั่วโมง) เรียน 16 ครั้ง (ครั้งละ 5 ชั่วโมง)

สรุปเนื้อหาทั้งหมดขั้น ADVANCE พร้อมโจทย์จ�านวนมาก สรุปเนื้อหาที่ส�าคัญและท�าโจทย์ขั้น ADVANCE

เคมีอินทรีย์, สารชีวโมเลกุล, พอลิเมอร์ แก๊สและสมบัติของแก๊ส , อัตราฯ , สมดุลเคมี กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า

ม.6

ม.5

เรียน 20 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)เรียน 24 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

ม.4

 การเรยีนเพือ่ให้ได้ผลสมัฤทธิส์งูสดุ ควรเรยีนตามล�าดบัเนือ้หาจาก ม.4 – ม.6 ตามตาราง
แผนผังด้านล่าง เนื่องจาก เนื้อหาแต่ละบทต้องใช้เป็นพื้นฐานของบทต่อๆไป การเรียนกระโดด 
ข้ามไปข้ามมา จะเป็นผลเสียต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากหลักสูตรเคมี ม.ปลาย

เรียน 30 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

โครงสร้างอะตอม ,  ตารางธาตุ ,  พันธะเคมี โมลและสูตรเคมี , สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์
เรียน 24 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)



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

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

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

ส�าหรับนักเรียน ม.5 ที่ไม่เคยเรียนกับ อ.อุ๊ มาก่อน

ส�าหรับนักเรียน ม.6 ที่ไม่เคยเรียนกับ อ.อุ๊ มาก่อน

แบบเรียนปรับพื้นฐาน แบบเร่งรัด



ม.ปลายเคมี วันรับสมัคร  4 ก.พ.64

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

(30 ครั้ง)

ปิดเทอม เปิดเทอม

วนัเรยีน	 5	เม.ย.	-	8	พ.ค.64
	 หยดุทกุวนัอาทติย์
เวลา	 13.30	-	16.00	น.
ค่าเรยีน	 4,300	บาท

UC4201 พญาไท
โดย อ.อีฟ

สอ
นส
ด

วนัเรยีน	 เสาร์	-	อาทติย์	15	พ.ค.	-	22	ส.ค.64

เวลา	 13.30	-	16.00	น.

ค่าเรยีน	 4,300	บาท

UC4401 พญาไท
โดย อ.อุ๊ - อ.อีฟ

สอ
นส
ด

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว  (UC05 - UC07) ราคา 5,300 บาท
AU

RU
M

ข้อแนะน�า
ใช้เป็นพื้นฐานเคมีทุกๆบท

สามารถเรียนได้โดยไม่ต้อง

มีพื้นฐานเคมีมาก่อน

คอร์สเรียน

คอร์สนี้จะสร้าง
การเปลี่ยนแปลง
ในตัวนักเรียนและ
“หลงรักวิชาเคมี”

อย่างแน่นอน



ม.ปลายเคมี

(24 ครั้ง)

เคมี เล่ม 2 (ม.4)
 บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี

 บทที่ 5 สารละลายและปริมาณสัมพันธ์

 (ปริมาณสารสัมพันธ์ I-II)

วันรับสมัคร  4 ก.พ.64

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว โดย 

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

2.เคมี เล่ม 2 (ม.4) รหัสคอร์ส (UC08-UC09) ราคา 4,500 บาท

AU
RU

M

ข้อแนะน�า

เมื่อเรียนจบคอร์ส

ปรับพื้นฐานเคมี เล่ม 1

นักเรียนจ�านวนมากจะพูดเป็นเสียงเดียว

กันว่าอยากกลับไปสอบเคมี เล่ม 1 ใหม่ 

“เสียดายที่ไม่ได้มาเรียนตั้งแต่ต้น”

ส�าหรับนักเรียนที่จะเรียน

เคมี เล่ม 2 (ม.4) แต่ ไม่เคยเรียน

ที่ เคมี อ.อุ๊ มาก่อน แนะน�าให้เรียน 

ปรับพื้นฐานเล่ม 1 ของเนื้อหา ม.4 ก่อนค่ะ



ม.ปลายเคมี

(20 ครั้ง)

เคมี เล่ม 3 (ม.5)
 บทที่ 6 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
 บทที่ 7 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 บทที่ 8 สมดุลเคมี

เคยเรียน

วันรับสมัคร  4 ก.พ.64

วนัเรยีน	 เสาร์	-	อาทติย์		15	พ.ค.	-	17	ก.ค.64
	 นดัเรยีนเพิม่	(3	ม.ิย.64)	
เวลา	 09.30	-	12.00	น.
ค่าเรยีน	 3,000	บาท

UC4501 พญาไท
โดย อ.อุ๊

สอ
นส
ด

วนัเรยีน	 เสาร์	-	อาทติย์		15	พ.ค.	-	17	ก.ค.64
	 นดัเรยีนเพิม่	(3	ม.ิย.64)	
เวลา	 09.30	-	12.00	น.
ค่าเรยีน	 3,000	บาท

UC4502 พญาไท
โดย อ.อีฟ

สอ
นส
ด

เปิดเทอม

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว
(UC10 - UC12)
ราคา 3,800 บาท

AU
RU

M

AU
RU

M
  สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว โดย 
ปรับพื้นฐานเคมีเล่ม 1-2 (UC21-22) ราคา 2,800 บาท

นักเรียนที ่ไม่เคยเรียน ที่ เคมี อ.อุ๊ มาก่อน
ครูขอแนะน�าให้เรียน ปรับพื้นฐานเคมี เล่ม 1-2
ของเนื้อหา ม.4 มาก่อน เพื่อให้มีความพร้อม

ในการเรียน เคมี เล่ม 3 (ม.5)
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คอร์ส ปรับพื้นฐานเคมี 1-2 นี้
จะ เปลี่ยนทัศนคติ  ของ 

คนที่ไม่ชอบวิชาเคมี 
เพราะเรียนไม่เข้าใจกลับมาเป็น

คนที่ชอบวิชาเคมี
โดยใช้เวลาแค่ “10 วัน”

เมื่อเรียนจบคอร์ส ปรับพื้นฐานเคมี เล่ม 1-2 แล้ว

สามารถสมัคร คอร์สสด หรือ Aurum ได้ตามรายละเอียดด้านบน

ไม
่เค
ยเ
รีย

น



วันรับสมัคร 10 ก.ย.63ม.ปลายเคมี วันรับสมัคร  4 ก.พ.64

(24 ครั้ง)

เคมี เล่ม 4 (ม.5)
 บทที่ 9 กรด - เบส

 บทที่ 10 เคมีไฟฟ้า

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว โดย 

1.ปรับพื้นฐานเคมีเล่ม 1-2 (เรียน 10 ครั้ง) รหัสคอร์ส (UC21-22) ราคา 2,800 บาท

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

3.เคมี เล่ม 4 (ม.5) รหัสคอร์ส (UC13-14) ราคา 4,500 บาท

AU
RU

M

ข้อแนะน�า

คอร์สนี้

จะ เปลี่ยนทัศนคติ  ของ 
คนที่ไม่ชอบวิชาเคมี 

เพราะเรียนไม่เข้าใจกลับมาเป็น

คนที่ชอบวิชาเคมี

โดยใช้เวลาแค่ “10 วัน”

นักเรียนที่ ไม่เคยเรียน ที่ เคมี อ.อุ๊ มาก่อน

ครูขอแนะน�าให้เรียน ปรับพื้นฐานเคมี เล่ม 1-2

ของเนื้อหา ม.4 และ สมดุลเคมี  มาก่อน

เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียน กรด - เบส

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด



วันรับสมัคร 10 ก.ย.63ม.ปลายเคมี วันรับสมัคร  4 ก.พ.64

(20 ครั้ง)

เคมี เล่ม 5 (ม.5)
 บทที่ 11 เคมีอินทรีย์

 บทที่ 12 สารชีวโมเลกุล

 บทที่ 13 พอลิเมอร์

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว โดย 

1.ปรับพื้นฐานเคมีเล่ม 1-2 (เรียน 10 ครั้ง) รหัสคอร์ส (UC21-22) ราคา 2,800 บาท

2.เคมี เล่ม 5 (ม.5) รหัสคอร์ส (UC15) ราคา 3,800 บาท

AU
RU

M

ข้อแนะน�า

คอร์สนี้

จะ เปลี่ยนทัศนคติ  ของ 
คนที่ไม่ชอบวิชาเคมี 

เพราะเรียนไม่เข้าใจกลับมาเป็น

คนที่ชอบวิชาเคมี
โดยใช้เวลาแค่ “10 วัน”

นักเรียนที่ ไม่เคยเรียน ที่ เคมี อ.อุ๊ มาก่อน

ครูขอแนะน�าให้เรียน ปรับพื้นฐานเคมี เล่ม 1-2

ของเนื้อหา ม.4 มาก่อน เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียน

 เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล พอลิเมอร์

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด



วันรับสมัคร 10 ก.ย.63ม.ปลายเคมี วันรับสมัคร  4 ก.พ.64

PRE-ENTRANCE
ส�าหรับนักเรียน	ม.6

ที่ไม่เคยเรียนที่	เคมี	อ.อุ๊	มาก่อน

(15 ครั้ง)

“15 วัน”

กับการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า

ที่สุดเพื่อเรียนคอร์ส “ENTRANCE”
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อเรียนจบคอร์ส PRE-ENTRANCE แล้ว สามารถสมัครเรียน
คอร์ส ENTRANCE แบบ สด,DVD หรือ Aurum ได้ตามรายละเอียดหน้าถัดไป

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว โดย 

PRE-ENTRANCE รหัสคอร์ส (UC23) ราคา 3,800 บาท

AU
RU

M



ปิดเทอม

วันรับสมัคร 10 ก.ย.63ม.ปลายเคมี วันรับสมัคร  4 ก.พ.64

(40 ครั้ง)

ENTRANCE (ม.6)

เคยเรียน

ไม่เคยเรียน

ปิดเทอม
DV

D
สอน

สด

27 มี.ค. - 11 พ.ค.64 
ทุกวันอาทิตย์

 08.00-13.00 UC4801                          8,500 

27 มี.ค. - 11 พ.ค.64 ทุกวันอาทิตย์ 08.00-13.00 UC4802                          8,000

27 มี.ค. - 11 พ.ค.64 
ทุกวันอาทิตย์

 13.30-18.30 UC4803 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,000

1 เม.ย. - 15 พ.ค.64 ทุกวันอาทิตย์ 08.00-13.00 UC4804 UC1804 UC3804 UC5804 UC6804 UC7804 UC8804 UC9804 UCA804 UCB804 UCC804 UCD804 UCE804 UCF804 UCG804 UCH804 UCJ804 UCK804 UCL804 UCM804 UCN804 UCP804 UCR804 UCS804 UCT804 UCX804 8,000

15 เม.ย. - 15 พ.ค.64
 ทุกวันอาทิตย์ 

08.00-13.00
 UC4805 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,000

วันเรียน หยุด เวลา  รหัสคอร์ส 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

สอนสด

และ
16.00-18.30

  คอร์สที่

ห้องสดเต็มภายในเวลาไม่ถึง 

“9 วินาที”

HOT!!

นักเรียนที ่ไม่เคยเรียน 

ที่ เคมี อ.อุ๊ มาก่อน

ครูขอแนะน�าให้เรียน

“ PRE-ENTRANCE ”

ดูรายละเอียดด้านบน

ยกเว้น	28	มี.ค.

ยกเว้น	4	เม.ย.

(27 วัน วันละ 7.30 ชม.)

สอนสด

ถ่ายทอดสด

เปิดเทอม
**เริ่มเรียนปิดเทอมต่อเนื่องถึงเปิดเทอม
(ปิดเทอมเรียน จันทร์ - เสาร์ เปิดเทอมเรียน เสาร์-อาทิตย์)**

3	มิ.ย.

DV
D

18,	25	เม.ย.

2	และ	9	พ.ค.

พญาไท วงเวียนใหญ่
วันเรียน เวลา หยุด นัดเพิ่ม รหัสคอร์ส 

ค่าเรียน

&

26	พ.ค.,	3	มิ.ย.

26,	28	ก.ค.

และ	12	ส.ค.

DV
D

พญาไท วงเวียนใหญ่
วันเรียน เวลา นัดเพิ่ม รหัสคอร์ส 

ค่าเรียน

เสาร์ - อาทิตย ์  
  08.00 - 13.00  UC4808 UC5808 8,000
15 พ.ค. - 11 ก.ย.64 

เปิดเทอม

ยกเว้น	28	มี.ค.

ยกเว้น	28	มี.ค.

08.00-13.00
10 เม.ย. - 16 พ.ค.64 (33 ครั้ง)
 และ
ส-อา. 22 พ.ค. - 6 มิ.ย.64 (7 ครั้ง)

13.30-18.30
10 เม.ย. - 16 พ.ค.64 (33 ครั้ง)
 และ
ส-อา. 22 พ.ค. - 6 มิ.ย.64 (7 ครั้ง)

3	มิ.ย.
18,	25	เม.ย.

2	และ	9	พ.ค.
UC4807 UC5807 8,000

UC4806 - 8,000

โดย อ.อุ๊-อ.อีฟ




