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เคมี ม.ต้นเคมี ม.ต้น
เล่มีเดี้ย์วจบั เนื�อหาคริบัถ้วน

มี.1-มี.3 ปูพืื่�นฐาน เพิื่�มีความีเข้าใจ
ช่ำวย์ให้เรีิย์นเคมีีได้้สนุก๊ และต่้อย์อด้

ในก๊าริทำาข้อสอบัได้้ดี้ยิ์�งข่�น

UC4301
เรีิย์น 6 พื่.ย์.65 - 12 ก๊.พื่.66

(ทุก๊วันอาทิต้ย์์) (16 ครัิ�ง)
09.30 - 12.00 น.

(นัด้เพิื่�มี 5, 12 ธ.ค.)

UC01 เรีิย์นได้้ 6 เดื้อน
(นับัจาก๊วันชำำาริะเงิน)

2,800 บัาท 3,400 บัาทสอนสด้ Aurum

IJSO1IJSO1
“เป็นเนื�อหา มี.ปลาย์ เล่มี 1 และ เล่มี 2
  เบืั�องต้้นที�จะนำามีาใช้ำในก๊าริวิเคริาะห์

  โจทย์์ย์าก๊ในเคมีี มี.ต้้น”

UC4302
เรีิย์น 13 - 30 ต้.ค.65 (16 ครัิ�ง)

13.30 - 16.00 น.
(หยุ์ด้ 16, 23 ต้.ค.)

UC02 เรีิย์นได้้ 6 เดื้อน
(นับัจาก๊วันชำำาริะเงิน)

3,000 บัาท 3,400 บัาทสอนสด้ Aurum



เคมี เล่ม 2เคมี เล่ม 2

อีก๊หน่�งคอร์ิสห้ามีพื่ลาด้!! ที�จะช่ำวย์ให้นัก๊เรีิย์น
เก่๊งเคมีีด้้านก๊าริคำานวณ ซ่ึ่�งเป็นอีก๊พืื่�นฐาน

ที�จำาเป็นในก๊าริเรีิย์นต่้อในบัทต่้อๆไป

- โมลและสูตริ่เคมี
- สาริ่ละลาย ปริ่่มาณสัมพันธ์์
- แก๊สและสมบัต่ข้องแก๊ส

UC4401
- ปริิมีาณสาริสัมีพัื่นธ์ I,II (26 ครัิ�ง)
  สอนสด้ 5 พื่.ย์.65 - 5 ก๊.พื่.66
  (เรีิย์นทุก๊เสาร์ิ-อาทิต้ย์์) 13.30 - 16.00 น.
- แก๊๊สและสมีบััติ้ของแก๊๊ส (7 ครัิ�ง)
  เรีิย์นในริะบับั Aurum 6 ก๊.พื่. - 5 มีี.ค.66 
  (เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์)

* เรีิย์นผ่่าน ริะบับั Aurum และ Aurum Online
 แต่้มีีต้าริางเรีิย์นที�ชัำด้เจน

UC08A 7 พื่.ย์.65 - 12 มีี.ค.66 
- เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์

UC08B 14 พื่.ย์.65 - 19 มีี.ค.66
- เรีิย์น 2 ม้ีวน /สัปด้าห์ 

 (เทปจะตั้ด้ออก๊จาก๊ริะบับัทุก๊สัปด้าห์)

UC08,09,10 เรีิย์นได้้ 6 เดื้อน
(นับัจาก๊วันชำำาริะเงิน)

4,800 บัาท

5,400 บัาท

5,800 บัาทสอนสด้

Active

Aurum

หมีาย์เหตุ้ สอนสด้เฉพื่าะ ปริิมีาณสาริ  I,II (26 ครัิ�ง)
แก๊๊สและสมีบััติ้ของแก๊๊สให้เรีิย์นในริะบับั Aurum (7 ครัิ�ง)

เคมี เล่ม 4เคมี เล่ม 4

อีก๊หน่�งบัทที�เนื�อหาไม่ีย์าก๊มีาก๊ถ้าเริาเรีิย์น
อย่์างเข้าใจ และเป็นอีก๊บัทที�ออก๊ข้อสอบัเย์อะมีาก๊

UC4501
เรีิย์น 13 - 24 ต้.ค.65 (10 ครัิ�ง)

09.30 - 12.00 น.
(หยุ์ด้ 16, 23 ต้.ค.)

* เรีิย์นผ่่าน ริะบับั Aurum และ Aurum Online
 แต่้มีีต้าริางเรีิย์นที�ชัำด้เจน

UC14A เรีิย์น 17 - 28 ต้.ค.65 
- เรีิย์นทุก๊วัน (หยุ์ด้ 20,27 ต้.ค.65)

UC14B เรีิย์น 25 ต้.ค. - 28 พื่.ย์.65
UC14C เรีิย์น 1 พื่.ย์. - 5 ธ.ค.65 
- เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์

(เทปจะตั้ด้ออก๊จาก๊ริะบับัทุก๊สัปด้าห์)

UC14 เรีิย์นได้้ 6 เดื้อน
(นับัจาก๊วันชำำาริะเงิน)

1,500 บัาท 1,800 บัาท

2,000 บัาท

สอนสด้ Active

Aurum

ม.5 - เคมีไฟฟ้า



เคมี เล่ม 4เคมี เล่ม 4

เป็นเนื�อหาอินทรีิย์์เพีื่ย์งเล่มีเดี้ย์ว
ใน มี.ปลาย์ ถ้านัก๊เรีิย์นข้ามีคอร์ิสนี�ไป

จะทำาให้ไปเรีิย์นต่้อคอร์ิส Ent’ ไม่ีริอด้แน่!!

ม.5 - เคมีอ่นทริ่ีย์ พอล่เมอริ่์

UC4502
เรีิย์น 25-30 ต้.ค.65 (เรีิย์นทุก๊วัน) และ

5 พื่.ย์.65- 4 ก๊.พื่.66 (ทุก๊วันเสาร์ิ)(19 ครัิ�ง)
09.30 - 12.00 น.

* เรีิย์นผ่่าน ริะบับั Aurum และ Aurum Online
 แต่้มีีต้าริางเรีิย์นที�ชัำด้เจน

UC15A 29 ต้.ค.65 - 17 ก๊.พื่.66 
- เรีิย์น 1 ม้ีวน /สัปด้าห์  (ย์ก๊เเว้นสัปด้าห์แริก๊เรีิย์น 3 ม้ีวน/สัปด้าห์ 
  และสัปด้าห์ที�มีีหยุ์ด้พิื่เศูษให้เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์)

UC15B 1 พื่.ย์.65 - 20 ก๊.พื่.66
- เรีิย์น 1 ม้ีวน /สัปด้าห์ 
  (สัปด้าห์ที�มีีหยุ์ด้พิื่เศูษให้เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์)

(เทปจะตั้ด้ออก๊จาก๊ริะบับัทุก๊สัปด้าห์)
UC15 เรีิย์นได้้ 6 เดื้อน

(นับัจาก๊วันชำำาริะเงิน)

3,000 บัาท 4,200 บัาท

4,500 บัาท

สอนสด้ Active

Aurum

ตะลุยโจทย์ ม.ปลายตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
คอร์ิสนี�เป็นคอร์ิสที�จะได้้เน้นย์ำ�าจุด้สำาคัญ
พื่ร้ิอมีฝึึก๊ทำาโจทย์์ให้คล่องมืีอ  โด้ย์รุ่ินพีื่�ที�ได้้
คะแนนมีาก๊ก๊ว่า 90% ข่�นไปแนะนำาว่า..
       “สุด้ย์อด้!! ห้ามีพื่ลาด้!!”

UC4901
เรีิย์น 29 ก๊.ย์. - 11 ต้.ค.65 (12 ครัิ�ง)

08.00 - 13.00 น.
(หยุ์ด้ 5 ต้.ค.)

UC19 เรีิย์นได้้ 6 เดื้อน
(นับัจาก๊วันชำำาริะเงิน)

UC19,UP26,UB99  ริวมีคอร์ิสต้ะลุย์โจทย์์ 
มี.ปลาย์ 3 วิชำา (เคมีี, ฟิสิก๊ส์, ชีำววิทย์า) เรีิย์นได้้ 6 เดื้อน

(นับัจาก๊วันที�ชำำาะเงิน)

3,800 บัาท 4,500 บัาท

12,000 บัาท

สอนสด้ Aurum

Aurum Package



* เรีิย์นผ่่าน ริะบับั Aurum และ Aurum Online
   แต่้มีีต้าริางเรีิย์นที�ชัำด้เจน ดู้ริาย์ละเอีย์ด้หน้าถัด้ไป4,200 บัาทActive

   ริหัส        วันเรีิย์น จำานวนม้ีวน/สัปด้าห์

UC19A 30 ก๊.ย์. - 12 ต้.ค.65 เรีิย์นทุก๊วัน (หยุ์ด้ 6 ต้.ค.)

UC19B 3 - 15 ต้.ค.65 เรีิย์นทุก๊วัน (หยุ์ด้ 9 ต้.ค.) 

UC19C 8 - 20 ต้.ค.65 เรีิย์นทุก๊วัน (หยุ์ด้ 14 ต้.ค.) 

UC19D 10 - 22 ต้.ค.65 เรีิย์นทุก๊วัน (หยุ์ด้ 16 ต้.ค.) 

UC19E 17 - 29 ต้.ค.65 เรีิย์นทุก๊วัน (หยุ์ด้ 23 ต้.ค.)

UC19F 1 พื่.ย์. - 12 ธ.ค.65 เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์

UC19G 7 พื่.ย์. - 18 ธ.ค.65 เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์

UC19H 14 พื่.ย์. - 25 ธ.ค.65 เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์ 

UC19I 21 พื่.ย์.65 - 1 มี.ค.66 เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์

UC19J 28 พื่.ย์.65 - 8 มี.ค.66 เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์

UC19K 5 ธ.ค.65 - 15 มี.ค.66 เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์ 

UC19L 12 ธ.ค.65 - 22 มี.ค.66 เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์  

UC19M 19 ธ.ค.65 - 29 มี.ค.66 เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์  

UC19N 26 ธ.ค.65 - 5 ก๊.พื่.66 เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์

UC19O 2 มี.ค. - 12 ก๊.พื่.66 เรีิย์น 2 ม้ีวน/สัปด้าห์ 




