ม.1 , ม.2
กิกิ๊ฟ๊ฟเต็เต็ดด
เนื้อหา สาหรับ ม.1 กิฟ๊ เต็ด เพื่อการสอบแข่งขัน ม.ต้น และ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ในการสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม , มหิดลฯ , กาเนิดวิทย์ รอบ 1
( ม้วนละประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที / 3 ชั่วโมง )

รหัสคอร์ส
SSFG011365
SSFPLY11471

ชื่อบทเรียน
เอกนาม พหุนาม Part 1 (สาหรับเด็ก ม.1 Gifted)
พหุนามอย่างยาก กิ๊ฟเต็ด เฟส 1 (สาหรับนักเรียนบดินทร์ กิ๊ฟเลข
และ สาหรับใช้สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ , มหิดลฯ , กาเนิดวิทย์)

จานวนม้วน จานวนเวลา

ค่าเรียน

4 ม้วน

12 ชั่วโมง

800 บาท

4 ม้วน

13 ชั่วโมง

900 บาท

SSF 031036

ตรีโกณมิติ Part i series 1.1C+

5 ม้วน

15 ชั่วโมง

900 บาท

SSF 031037

ตรีโกณมิติ Part I series 2.1C+

4 ม้วน

12 ชัว่ โมง

720 บาท

SSF 021226

ปีทากอรัส เบื้องต้น Part i series 1.1C+

6 ม้วน

18 ชัว่ โมง

1,080 บาท

SSF 06836

การนับ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ series 1.1B+

5 ม้วน

15 ชัว่ โมง

900 บาท

SSF 064444

การนับ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ series 2.1E+

13 ม้วน

39 ชัว่ โมง

2,340 บาท

SSFD011371

สมการไดโอแฟนไทด์เชิงเส้น
(สาหรับนักเรียน ม.1 บดินทร์ กิ๊ฟเต็ด & ม.4 สายวิทย์)

1 ม้วน

3 ชั่วโมง

200 บาท

SSFP11372

เทคนิคจานวนเฉพาะ แบบยาก
(สาหรับนักเรียน ม.1 บดินทร์ กิ๊ฟเต็ด)

3 ม้วน

9 ชั่วโมง

600 บาท

SSF 889990001

ติวสอบแข่งขัน TME , TEDET คณิต ม.3 ซีซั่น 1 series 1.1

1 ม้วน

3 ชั่วโมง

180 บาท

SSF037800017

ติวแนวโจทย์ เพื่อสอบเข้า ม.4 Mwit รอบ 1 ซีซั่น 3 series 1.1

6 ม้วน

18 ชั่วโมง

1,200 บาท

SSF037800018 ติวแนวโจทย์ เพื่อสอบเข้า ม.4 Mwit รอบ 1 ซีซั่น 3 series 2.1

5 ม้วน

15 ชัว่ โมง

1,000 บาท

SSFGEN030031 ฟังก์ชันก่อกาเนิด เฟส 1 (เพื่อสอบแข่งขัน ม.ต้น)

5 ม้วน

15 ชั่วโมง

1,000 บาท

Arithmetic Function ฟังก์ชันเลขคณิต
(สาหรับเด็ก ม.1 บดินทร์ กิ๊ฟเต็ด & ม.4 สายวิทย์)

3 ม้วน

9 ชั่วโมง

600 บาท

SSFAR011373

ม.1 , ม.2
กิกิ๊ฟ๊ฟเต็เต็ดด
รหัสคอร์ส

ชื่อบทเรียน

จานวนม้วน

จานวนเวลา

ค่าเรียน

SSFPG034152

กฎรังนกพิราบ Basic ( คอมบินาทอริก ) Part 0 series 0.1
( เพื่อสามเสน กิ๊ฟเต็ด และ สอบพื้นฐานวิศวะ PAT3 )

2 ม้วน

7 ชั่วโมง

500 บาท

SSCN011374

คอนกรูเอนซ์ (สมภาค) เบื้องต้น สาหรับ ม.1 กิ๊ฟเต็ด

4 ม้วน

12 ชัว่ โมง

800 บาท

เรขาคณิต เพื่อสอบแข่งขัน ม.ต้น เฟส 1 (สาหรับแข่งขัน ม.ต้น สพฐ.

4 ม้วน

12 ชั่วโมง

800 บาท

เทคนิค รู้ด แบบยาก (เด็กสวนกุหลาบกิ๊ฟเต็ด Gate)

1 ม้วน

2 ชม. 30 นาที

200 บาท

SSFQD011472 Sup’k MO สมการกาลังสอง บดินทร์ กิ๊ฟเต็ด เฟส 1

6 ม้วน

18 ชั่วโมง

1,200 บาท

1 ม้วน

3 ชั่วโมง

200 บาท

1 ม้วน

3 ชม. 15 นาที

200 บาท

6 ม้วน

19 ชั่วโมง

1,200 บาท

6 ม้วน

21 ชั่วโมง

1,400 บาท

4 ม้วน

12 ชั่วโมง

800 บาท

SSFGLY011571
SSF0040

รอบ 1 , สอวน รอบ 1 และ สาหรับใช้สอบ ม.4 เตรียมอุดมฯ , มหิดลฯ , กาเนิดวิทย์)

Update ข้อสอบ สอวน. (เทคนิค ลาดับอนุกรม & ความน่าจะเป็น)
Series 4.1 C+
Update ข้อสอบ สอวน. (ตรีโกณ ม.5 แบบสรุปกระชับ พร้อมโจทย์
SSFPS030132
ยากที่ออก สอวน.) Series 5.1 C+
Sup’k MO เทคนิค สร้าง เส้นมัธยฐาน เพิ่ม
SSFGE011481
เพื่อสอบแข่งขัน ม.ต้น เฟส 1
Sup’k MO เทคนิค สร้าง เส้นมัธยฐาน เพิ่ม
SSFGE011482
เพื่อสอบแข่งขัน ม.ต้น เฟส 2

SSFPS030131

SSFG022242

Sup’k MO ความเท่ากันทุกประการ กิ๊ฟเต็ด ม.ต้น

