เคมี ม.ต้น

เคมี ม.ปลาย

ส�ำหรับใช้ที่โรงเรียน หรือสอบเข้า เตรียมอุดมฯ , ม.4 ทุกสถาบัน

การเรียนเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด ควรเรียนตามล�ำดับเนื้อหาจาก ม.4 – ม.6 ตามตารางแผนผังด้านล่าง เนื่องจากเนื้อหา
แต่ละบทต้องใช้เป็นพื้นฐานของบทต่อ ๆ ไปการเรียนกระโดดข้ามไปข้ามมาจะเป็นผลเสียต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก

เคมี ม.ต้น

ม.4

UC01

ตะลุยโจทย์ ม.ต้น
เรียน 16 ครั้ง

เรียน 10 ครั้ง

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เคมี เล่ม 1

UC04

UC05

ส�ำหรับนักเรียน Gifted และสอบเข้า ม.วิทย์, ก�ำเนิดวิทย์, IJSO, สอวน.

เคมี ม.ต้น

IJSO1

IJSO2

ตะลุยโจทย์ ม.ต้น

UC01

UC02

UC03

UC04

เรียน 16 ครั้ง

เรียน 16 ครั้ง

เรียน 13 ครั้ง

เรียน 10 ครั้ง

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

ระดับ

ม.ต้น

รหัส

คอร์ส / เรือ่ ง

จ�ำนวน ค่าเรียน
(บาท)

ชัว่ โมงเรียน

หมายเหต ุ

ม.5

UC06

UC07

UC08

UC09

UC10

เรียน 30 ครั้ง

เรียน 29 ครั้ง

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เคมี เล่ม 3

UC11

เคมี เล่ม 2

UC12

เคมี เล่ม 4

UC13

UC14

เคมี เล่ม 5
UC15

UC16

UC17

เรียน 27 ครั้ง

เรียน 12 ครั้ง

เรียน 22 ครั้ง

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

ม.6

UC01

เคมี ม.ต้น

48

3,200

เรียนได้ทงั้ ระดับ ม.1,ม.2,ม.3

UC02

เคมี I J S O 1

51

3,200

ต้องเรียนเคมี ม.ต้น (UC01)
มาก่อน และสอบตอนเรียน ม.2

ENTRANCE

ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย

UC18

UC19

UC03

เคมี I J S O 2

40

2,600

ต้องเรียนเคมี ม.ต้น (UC01)
และเคมี IJSO1 (UC02) มาก่อน
และสอบตอนเรียน ม.2

UC04

ตะล ุยโจทย์ เคมี ม.ต้น

29

2,200

ต้องเรียนเคมี ม.ต้น (UC01)
มาก่อน และควรเรียนตอนอยู่ ม.3

เรียน 53 ครั้ง

เรียน 15 ครั้ง

(ครั้งละ 4.15 ชั่วโมง)

(ครั้งละ 4 ชั่วโมง)

ม.4
(เคมี เล่ม 1)

ม.4
(เคมี เล่ม 2)

ม.5
(เคมี เล่ม 3)

ม.5
(เคมี เล่ม 4)

UC05 พื้นฐานเคมีเบื้องต้น, โครงสร้างอะตอม

36

1,900

UC06 ตารางธาต ุ

27

1,500 5,300

UC07 พันธะเคมี

33

1,900

UC08 ปริมาณสารสัมพันธ์ I

32

1,800

UC09 ปริมาณสารสัมพันธ์ II

40

2,200 5,000

UC10 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

18

1,000

UC11 อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี

21

1,200

UC12 สมด ุลเคมี

24

1,400 4,700

UC13 กรด – เบส I, II

40

2,100

ปฏิกิรยิ าไฟฟ้าเคมี
UC14 และ อ ุตสาหกรรมเคมี
UC15 เคมีอินทรีย ์

ม.5
(เคมี เล่ม 5)

UC16 สารชีวโมเลก ุล

UC18 เคมี ENTRANCE
UC19 ตะล ุยโจทย์ เคมี ม.ปลาย

คอร์สเสริมแบบเร่งรัด

หมายเหตุ

ส�ำหรับนักเรียน ม.5 ที่ ไม่เคยเรียนกับ อ.อุ๊ มาก่อน
ควรเรียนให้จบภายใน ม.4 เทอม 1

UC20

(ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

ควรเรียนให้จบภายใน ม.4 เทอม 2

UC24

เรียน 5 ครั้ง

“เคมีภาคค�ำนวณ”
ต้องมีพ้ ืนฐานจากเรือ่ ง
• พืน้ ฐานเคมีเบือ้ งต้ น 3 วัน (UC20)

UC25

15
14

เรียน 6 ครั้ง

ควรเรียนให้จบภายใน ม.5 เทอม 1

ต้องมีพ้ ืนฐานจากเรือ่ ง
• พืน้ ฐานเคมีเบือ้ งต้ น 3 วัน (UC20)
• เคมี เล่ม 2 (UC08-UC09-UC10)
หรือ พืน้ ฐานค�ำนวณ (UC25)

เรียน 14 ครั้ง
(ครั้งละ 5 ชั่วโมง)

ต้องมีพ้ ืนฐานจากเรือ่ ง

2,200 2,200 • พืน้ ฐานเคมีเบือ้ งต้น 3 วัน (UC20)
2,300
  800 3,900 ต้องมีพ้ ืนฐานจากเรือ่ ง
  800

270   14,000 14,000
72

ต้องมีพ้ ืนฐานจากเรือ่ ง
• คอร์ ส ENTRANCE (UC18)

4,200 4,200

ท ุกคนต้องเรียนเล่มนี้กอ่ นเพราะใช้เป็ นพื้นฐานเคมีท ุกเล่ม

ปรับพื้นฐานบรรยายของ เคมี เล่ม 1

(พื้นฐานเคมีเบื้องต้น, โครงสร้างอะตอม, ตารางธาตุ , พันธะเคมี)
เพื่อใช้เรียนต่อเคมี เล่ม 4, 5 “เหมาะส�ำหรับนักเรียนที่เรียนเรือ่ งนี้จาก
โรงเรียนมาแล้ว”

ปรับพื้นฐานค�ำนวณของ เคมี เล่ม 2

(พื้นฐานเคมีเบื้องต้น, ปริมาณสารสัมพันธ์ I-II, ของแข็ง-ของเหลว-แก๊ส)
เพื่อใช้เรียนต่อเคมี เล่ม 3 “เหมาะส�ำหรับนักเรียนที่เรียนเรือ่ งนี้จาก
โรงเรียนมาแล้ว”

PRE-ENTRANCE (ปรับพื้นฐานเคมี ม.4-ม.6 ก่อนเรียนคอร์ส ENTRANCE)

ส�ำหรับนักเรียนที่ตอ้ งการเรียนคอร์ส ENTRANCE แต่พ้ ืนฐานเคมียงั ไม่ดีพอ
จะปรับพื้นฐานความรูว้ ิ ชาเคมีให้ใหม่ทงั้ หมด 70 ชัว่ โมง เพื่อเรียนคอร์ส
ENTRANCE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัส
ระดับ คอร์
ส		คอร์ส / เรื่อง
ท ุก
ระดับ

• พืน้ ฐานเคมีเบือ้ งต้ น 3 วัน (UC20)
• พันธะเคมี (UC07)

ต้องมีพ้ ืนฐานจากเรือ่ ง
• เคมีเล่ม 1 – 5 (UC05 - UC17)
หรือคอร์ ส  PRE-ENTRANCE
    (UC22)

พื้นฐานเคมีเบื้องต้น 3 วัน

ส�ำหรับนักเรียน ม.6 ที่ ไม่เคยเรียนกับ อ.อุ๊ มาก่อน
UC22

• ตารางธาตุ (UC06)

45

(ครั้งละ 5 ชั่วโมง)

(ครั้งละ 5 ชั่วโมง)

ควรเรียนให้จบภายใน ม.5 เทอม 2

37

เรียน 3 ครั้ง

“เคมีภาคบรรยาย”

ควรเรียนให้จบภายใน ม.5 เทอม 2

UC17 เชื้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

ม.6

จ�ำนวน ค่าเรียน ราคา
ชั่วโมง (บาท) รวม

UC21

รหัส
ระดับ คอร์
ส		คอร์ส / เรื่อง

ม.5

ม.6

จ�ำนวน ค่าเรียน
ชั่วโมง (บาท)

UC20 พื้นฐานเคมีเบื้องต้น 3 วัน

9

  500

UC24 พื้นฐานบรรยายของ ม.4 เล่ม 1

30

1,500

UC25 พื้นฐานค�ำนวณของ ม.4 เล่ม 2

36

1,600

พื้นฐานบรรยายของ ม.4 เล่ม 1
UC21                      และ
พื้นฐานค�ำนวณของ ม.4 เล่ม 2

60

2,800

UC22 PRE-ENTRANCE

81

3,500

หมายเหตุ
นักเรียนท ุกคนต้องลงเล่มนี้
ยกเว้นนักเรียนที่คอร์ส ม.4 เล่ม 1
มาแล้วจะมีเรียนบทนี้อยูแ่ ล้ว

เหมาะส�ำหรับนักเรียนที่เรียน
เรือ่ งนี้จากโรงเรียนมาแล้ว

พื้นฐานเคมี ตัง้ แต่เคมี เล่ม 1
ถึงเคมี เล่ม 5

