ม.ต้น

เคมี ม.ต้น

เริ่มรับสมัคร 8 ม.ค.62

ปิดเทอม
เป็นเนื้อหาเคมีทั้งหมดของ ม.ต้น

(16 ครั้ง)

รหัส UCA101

เคมี เล่ม 1
ม.4

เคมี เล่ม 3
ม.5

เคมี เล่ม 4
ม.5

เคมี เล่ม 5
ม.5

ม.1, ม.2, ม.3

IJSO - 1

วันเรียน 13-30 มี.ค.62
(หยุด 17,24 มี.ค.)
เวลา 13.30-16.00 น.
ราคา 2,500 บาท

ม.ปลาย

เหมาะส�ำหรับนักเรียน

พิษณุโลก

IJSO - 2

ตะลุยโจทย์ ม.ต้น

สามารถสมัครผ่านระบบคอร์สเรียนส่วนตัว (AURUM) ได้ที่ WWW.CHEM-OU.COM (055) 225-096

ปิดเทอม
พื้นฐานเคมีเบื้องต้น, โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ, พันธะเคมี

รหัส UCA102
วันเรียน 8 มี.ค.-11 เม.ย.62
(หยุด ทุกวันอาทิตย์)
เวลา 10.15-12.45 น.
ราคา 3,900 บาท

(30 ครั้ง)

ใช้เป็นพื้นฐานของเคมีทุกๆ บท
สามารถเรียนได้
โดยไม่ต้องมีพื้นฐานเคมีมาก่อน

(27 ครั้ง)
รหัส UCA202

เคมี เล่ม 2

(29 ครั้ง)

ม.4

ปริมาณสารสัมพันธ์ I
สามารถสมั
ค
รผ่
า
นระบบ
ปริมาณสารสัมพันธ์ II
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส คอร์สเรียนส่วนตัว (AURUM)

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุล, กรด-เบส

รหัส UCA201
วันเรียน 12 มี.ค.-11 เม.ย.62
(หยุด ทุกวันอาทิตย์)
เวลา 13.30-16.00 น.
ราคา 3,400 บาท

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี และอุตสาหกรรมเคมี

รหัส UCA203
วันเรียน 19-31 มี.ค.62
(หยุด 24 มี.ค.)
เวลา 10.15-12.45 น.
ราคา 1,600 บาท

วันเรียน 1 เม.ย.-5 พ.ค.62
(หยุด ทุกวันอาทิตย์)
(ยกเว้น 5 พ.ค.)

เวลา 10.15-12.45 น.
ราคา 3,400 บาท

(12 ครั้ง)
รหัส UCA204
วันเรียน 18-30 เม.ย.62
(หยุด 21 เม.ย.)
เวลา 10.15-12.45 น.
ราคา 1,600 บาท

เคมีอินทรีย์,สารชีวโมเลกุล,เชื้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์ฯ

รหัส UCA205

วันเรียน 1-30 เม.ย.62
(หยุด ทุกวันอาทิตย์)
เวลา 13.30-16.00 น.
ราคา 2,800 บาท

ข้อแนะน�ำ

ส�ำหรับนักเรียนที่จะเรียนเคมี เล่ม 3 เล่ม 4 และ เล่ม 5
แต่ ไม่เคยเรียน กับ อ.อุ๊ มาก่อน แนะน�ำให้เรียน
ปรับพื้นฐานเคมี เล่ม 1, เล่ม 2 ของพื้นฐาน ม.4 ก่อน

(22 ครั้ง)

คอร์สปรับพื้นฐานเคมี เล่ม 1, เล่ม 2

“คอร์สนี้จะเปลี่ยน
ทัศนคติของคนที่
ไม่ชอบวิชาเคมี
เพราะเรียนไม่เข้าใจ
กลับมาเป็นคนที่ชอบ
วิชาเคมี โดยใช้
เวลาแค่ 10 วัน”

วันเรียน 20-30 มี.ค.62
(หยุด 24 มี.ค.)
เวลา 13.30-18.30 น.
ราคา 2,200 บาท

รหัส UCA301

หรือสามารถสมัครผ่าน
ระบบคอร์สเรียนส่วนตัว (AURUM)
UC21 ราคา 2,800 บาท

ม.ปลาย

เริ่มรับสมัคร 8 ม.ค.62

ปิดเทอม

เคมี ENTRANCE
รหัส UCA801
วันเรียน 10 มี.ค.-9 พ.ค.62
(หยุด ทุกวันอาทิตย์)
(ยกเว้น 10 มี.ค., 28 เม.ย.)
เวลา 08.00-12.30 น.
ราคา 8,000 บาท

รหัส UCA803
วันเรียน 10 มี.ค.-10 ส.ค.62
: 10 มี.ค.-9 พ.ค.62
		 เวลา 17.00-19.15 น.
: ส.-อา. 18 พ.ค.-10 ส.ค.62
		 เวลา 08.00 - 12.30 น.
ราคา 8,000 บาท

(50 ครั้ง)

ม.6

Recomment
คอร์สที่ฮอตที่สุด

ห้องสด

รหัส UCA802
วันเรียน 15 มี.ค.-14 พ.ค.62
(หยุด ทุกวันอาทิตย์)
(ยกเว้น 17 มี.ค., 12 พ.ค.)
เวลา 08.00-12.30 น.
ราคา 8,000 บาท

ไม่ถึง 20 วินาที

วันเรียน 21 เม.ย.-25 ส.ค.62
21 เม.ย.-12 พ.ค.62 = 20 วัน
(หยุด 28 เม.ย., 5 พ.ค.)
ส.-อา. 18 พ.ค.-25 ส.ค.62 = 30 วัน
เวลา 08.00 - 12.30 น.
ราคา 8,000 บาท

(38 ครั้ง)

เวลา 13.30-19.10 น.
ราคา 7,500 บาท

14 วันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าที่สุด
เพื่อเรียนคอร์ส ENTRANCE
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รวมเนื้อหาชีววิทยาทั้งหมด

รหัส UCA701

รหัส UCA702

วันเรียน 18-31 มี.ค.62
เวลา 07.30 - 12.30 น.
ราคา 2,800 บาท

วันเรียน 1-20 เม.ย.62
(หยุด 7 เม.ย.)
เวลา 07.30 - 12.30 น.
ราคา 2,800 บาท

หรือสามารถสมัครผ่าน
ระบบคอร์สเรียนส่วนตัว (AURUM)
UC22 ราคา 3,500 บาท

ฟิสิกส์ (อ.ประกิตเผ่า)
วิชาอื่น สามารถสมัครผ่าน

ระบบคอร์สเรียนส่วนตัว (AURUM)
ได้ที่ WWW.CHEM-OU.COM

รหัส UBA801
(หยุด ทุกวันอาทิตย์)

คอร์ส PRE - ENTRANCE

ปิดเทอม

ICU ชีววิทยา ENTRANCE
วันเรียน 13 มี.ค.-30 เม.ย.62

ข้อแนะน�ำ

นักเรียนที่ ไม่เคยเรียน เคมีกับ อ.อุ๊ มาก่อน
แนะน�ำให้เรียน ปรับพื้นฐานก่อนเรียน คอร์ส ENTRANCE

เต็มภายในเวลา

รหัส UCA820

Bio Beam

พิษณุโลก

คณิตศาสตร์ (อ.อรรณพ)
คณิตศาสตร์ (Sup’K)
วิชาเฉพาะแพทย์ (ทีมหมอแผน)
สังคมศึกษา (ครูป๊อป)

