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¤Ó ¹Ó ¼ÙŒà¢ÕÂ¹

The happiest people in this world don’t necessarily have 
the best of everything in life.

They just make the best of everything and 
try to make the most of every opportunity they have.

By Sherwin Josh Martinez

 หนังสือ “¨ÑºµÒÂ ! ÇÒÂÃŒÒÂ O-NET  6 ENGLISH ORDINARY NATIONAL EDUCATION 
TEST” เลมน้ี รวบรวมแนวขอสอบ O-NET ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งดานไวยากรณ คำ ศัพท สำ นวนการ
สนทนาตาง ๆ  ที่ ใกลเคียงกับขอสอบจริงมากที่สุด รูปแบบขอสอบอัปเดตตรงตามแนวขอสอบลาสุดของ
สทศ. (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)) ไดกำ หนดไว  โจทยทุกขอตรงประเด็น 
มีเฉลยพรอมคำ อธิบายชัดเจนเขาใจงายเหมือนมีติวเตอรสวนตัวไปสอนอยูที่บาน หนังสือเลมน้ีจะทำ ให
เด็ก ๆ  เกิดความแมนยำ และคุนเคยเหมือนไดทำ ขอสอบจริง ชวยเตรียมความพรอมและเพิ่มความมั่นใจ
กอนลงสนามสอบจริง 

 หนงัสือเลมน้ีประกอบดวยขอสอบ Part I : Use and Usage แบงเปน 1. Dialogs 2. Situational 
Dialogs วัดทักษะดานการพูดสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตประจำ วัน 3. Sentence 
Completion 4. Text Completion ขอสอบแบบเติมคำ  วลี หรือประโยคลงในชองวางใหสมบูรณ 
โดยมีความหมาย ไวยากรณและโครงสรางประโยคท่ีถูกตอง Part II : Reading Ability แบงเปน 
1. Vocabulary หรือ Cloze Test วัดความสามารถดานคำ ศัพท เปนขอสอบเติมคำ ศัพทลงในชองวาง
ที่หายไปจากเนื้อเรื่อง 2. Reading Comprehension วัดความเขาใจดานการอานเนื้อเรื่อง และสุดทาย 
Part III : Error Identification เปนขอสอบหาขอผิดดานไวยากรณ ในสวนน้ีเด็ก ๆ  ตองทำ ความเขาใจ
วิธีการตอบและฝนคำ ตอบลงในกระดาษคำ ตอบใหดี หนังสือเลมน้ีจะชวยใหเด็ก ๆ  ทำ สวนน้ี ไดอยาง
ถูกตองเรียกไดวาเลมน้ีเลมเดียวก็เอาอยู !

 ครูหวงัเปนอยางยิง่วาทกุคนจะตัง้ใจและสูกบัดานสดุทายน้ี ไปพรอม ๆ  กนั การสอบ O-NET ไม ใช
แคทำ ใหความฝนของตนเองสำ เร็จเพียงอยางเดียว แตคะแนนรวมทั้งหมดจะชวยยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนของโรงเรียนตัวเองอีกดวย 

 ครูและทีมงานซีเอด็ยูเคชั่นสงกำ ลังใจใหทุกคนกาวไปสูความฝนไดอยางงดงาม สอบผานการคดัเลอืก
ไดเปนนิสิต นกัศกึษาในคณะและมหาวทิยาลยัทีต่นเองใฝฝนไดดงัตัง้ใจ ขอใหทกุคนทำ ใหเตม็ที ่ครูเช่ือวา
ไมมอีะไรยากเกนิกวาทีพ่วกเราจะทำ ได “Life is not so easy as it seems, but it is not too difficult
to complete it.” สู ๆ  ! ขอใหเด็ก ๆ ทุกคนโชคดี ! Good luck ! 

     ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ ¨Ùà¹ÕÂÃ�
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¤Ó ¹ÔÂÁ

 ปจจุบันน้ี หากเราพูดวาภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของโลก ก็คงจะไมผิดนัก เพราะไมวาจะไป
ทางไหนหรือท่ี ใดบนโลกใบน้ี ภาษาอังกฤษจะปรากฏอยูรอบ  ๆ  ตัวเราเสมอ ดังนั้นพี่คิดวา หากนอง ๆ
มีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษติดตัวไว จะไดเปรียบมากกวาคนที่ ไมสามารถใชภาษาอังกฤษได 
บอยครัง้ทีเ่รามอีะไรในหวัมากมายอยากจะอธบิายใหคนรบัรูและเขาใจ แตติดตรงเรือ่งภาษาท่ีทำ ใหเราไม
สามารถไปยนืตรงจดุ ๆ  นัน้ได พีว่าคนไทยหลาย ๆ คนมคีวามสามารถมาก แตก็ไมสามารถไปถงึดวงดาว
ได เพราะอุปสรรคทางดานภาษา ถาคนไทยสามารถเปน Bilingual ได พี่เชื่อวา คนไทยไมแพชาติ ใดใน
โลกอยางแนนอน พีท่อ็ปเรยีนโครงการสอนสองภาษา (Bilingual Program) มา ถงึแมพีจ่ะไมไดเกงกาจ
พดูไดเหมอืนเจาของภาษา อยางนอยพีก่ม็ั่นใจวาพีเ่อาตวัรอดได และก็อยากใหนอง ๆ  ทกุคนตระหนกัถึง
ความสำ คญัของภาษาอังกฤษใหมาก ๆ  พีเ่ชือ่วาทกุคนตองทำ ได แคเชือ่วาตวัเองทำ ได นองกส็ำ เรจ็ไปครึง่
หนึ่งแลว ที่เหลือก็ขึ้นอยูกับวานองจะสานตอใหสำ เร็จดั่งที่หวังไวไดหรือเปลา

 สมัยน้ีถือวานอง ๆ  โชคดีมาก ที่มีอาจารยเกง ๆ  หลายทานแตงตำ รา เขียนหนังสือที่ชวยใหนอง ๆ  
ไดมโีอกาสฝกฝน อานเปนแนวทางและเปนตัวชวยในการสอบเขามหาวิทยาลัยตามที่ตั้งใจไว หนังสือของ
อาจารยทีวีเลมน้ี พี่การันตีไดวาจะเปนประโยชนกับนอง ๆ  เปนอยางมาก พี่ท็อปเคยเรียนกับอาจารยทีวี
ตัง้แตมธัยมศกึษาตอนตน แถมอาจารยทวียีงัเปนอาจารยประจำ ช้ันพีอ่กีดวย พีก่ลายืนยันในความเปะของ
เนื้อหาและวิธีการสอน การเก็งขอสอบของอาจารยทีวี ไมวาพี่จะไปสอบที่ ไหน พี่มักแอบคิดในใจเสมอวา 
ขอสอบน้ีทำ ไมเหมือนกับที่อาจารยทีวีสอนเลย แลวก็ชอบไปแซวอาจารยวา เอะ ขอสอบน้ีอาจารยทีวีออก
เองหรือเปลา เหมือนเวอร อาจารยก็จะบอกเสมอวา อยาประมาท อยาเหลิง วิชาอื่น ๆ  ก็สำ คัญดวยนะ 
แตที่สำ คัญที่สุดคือ อยาลืมเปนคนดี เพราะคนดียอมสำ คัญกวาคนเกง ท็อปขอขอบพระคุณอาจารยทีวี
มาก ๆ  นะครับ อยางนอยที่สุด ผมก็ดี ใจและภูมิ ใจที่ ไดเปนลูกศิษยของอาจารยทีวีที่นารักคนน้ีครับ

·çÍ» ¨Ã³ âÊÃÑµ¹� 
´ÒÃÒ ¹Ñ¡áÊ´§   
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 การสอบ O-NET ถือเปนการสอบระดับชาติ ดังนั้นพี่อยากใหนอง ๆ
ทุกคนต้ังใจทำ เพ่ือชาติ ประเทศไทยของเราจะไดกาวไปขางหนาอยางมี
คุณภาพ อยู ในอันดับตน ๆ  ของเอเชีย พี่วุธขอใหนอง ๆ  ม.6 ทุกคนโชคดี
ทำ ใหเต็มที่ การสอบเขามหาวิทยาลัยไม ใชเปนเพียงแคการแขงขันกับ
ตัวเอง อานหนังสือ ทบทวนตำ รา ตะลุยโจทย แตยังเปนการแขงกับคนอีกเปนแสน ๆ  คน 
เพื่อเขาไปเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยในฝนใหได พี่วุธขอเปนกำ ลังใจ และขออวยพรใหนอง ๆ  
ทุกคนประสบความสำ เร็จ โชคดีครับ ¾ÕèÇØ¸ ÍÑÉ®ÒÇØ¸ àËÅ×Í§ÊØ¹·Ã ´ÒÃÒ ¹Ñ¡áÊ´§ ¼ÙŒ¡í  Ò¡ÑºÅÐ¤Ã

พี่เชื่อวาตอนน้ีนอง ๆ  หลายคนกำ ลังทุมเทอานหนังสือ เตรียม
พรอมสำ หรับการสอบเขามหาวิทยาลัยที่กำ ลังจะมาถึงในไมชาน้ี
พี่ทั้งสองขอใหกำ ลังใจ ขอใหนอง ๆ  สู ใหเต็มที่ พี่เชื่อวาทุกคน
ตองกาวไปถึงจุดมุงหมายที่ ใฝฝนอยางแนนอน ขอเพียงแค

อยาทอ อยาสิน้หวงั จงเช่ือมั่นในตนเอง เช่ือวาเราตองทำ ได การสอบเปนเพยีงดานเลก็ ๆ  ในชวีติ
เทานัน้ ถานอง ๆ  ตัง้ใจจรงิกส็ามารถกาวฝามนัไปไดอยางแนนอน ขอใหนอง ๆ  ทกุคนโชคด ีประสบ
ความสำ เร็จกับการสอบครั้งน้ี ¾ÕèÂØŒÂ ¨ÕÃ¹Ñ¹·� Áâ¹á¨‹Á / ¾Õè¸Ñ¹Þ� ¸¹Ò¡Ã ´ÒÃÒ ¹Ñ¡áÊ´§ ¾Õ¸Õ¡Ã

พี่มิคกับพี่เบนซขอเปนกำ ลังใจใหกับนอง ๆ  ทุกคน นอง ๆ  เคย
สังเกตไหมวา การสอบทุกครั้ง ขอสอบมักจะยากขึ้น แลวตาม
นิสัยพวกเรา เรายอมกลบัไปมองการสอบในครัง้กอน ๆ  ทีเ่ราเคย
ผานมาวา ตอนนั้นงายกวาอันน้ีที่เรากำ ลังจะสอบเยอะเลย แต
เชือ่พี่นะวาไมมอีะไรเกดิความพยายามของมนุษยเราหรอก พีมิ่คและพีเ่บนซเชือ่วา ถาเราตัง้ใจจรงิ 
มองถึงอนาคตเราวาทำ เพื่อใคร เปาหมายและเสนชัย มันจะดูไมไกลอยางที่เราคิด พี่สองคนขอให
นอง ๆ  ทกุคนโชคด ี¾ÕèÁÔ¤ ºÃÁÇØ²Ô ËÔÃÑ³ÂÑÉ°ÔµÔ / ¾Õèàº¹«� ¾ÃªÔµÒ ³ Ê§¢ÅÒ ́ ÒÃÒ ¹Ñ¡áÊ´§ ¾Ô̧ Õ¡Ã

¤Ó ¹ÔÂÁ

 ปจจุบันน้ี หากเราพูดวาภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของโลก ก็คงจะไมผิดนัก เพราะไมวาจะไป
ทางไหนหรือท่ี ใดบนโลกใบน้ี ภาษาอังกฤษจะปรากฏอยูรอบ  ๆ  ตัวเราเสมอ ดังนั้นพี่คิดวา หากนอง ๆ
มีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษติดตัวไว จะไดเปรียบมากกวาคนที่ ไมสามารถใชภาษาอังกฤษได 
บอยครัง้ท่ีเรามีอะไรในหวัมากมายอยากจะอธิบายใหคนรบัรูและเขาใจ แตตดิตรงเรือ่งภาษาทีท่ำ ใหเราไม
สามารถไปยนืตรงจดุ ๆ  นัน้ได พีว่าคนไทยหลาย ๆ คนมคีวามสามารถมาก แตก็ไมสามารถไปถึงดวงดาว
ได เพราะอุปสรรคทางดานภาษา ถาคนไทยสามารถเปน Bilingual ได พี่เชื่อวา คนไทยไมแพชาติ ใดใน
โลกอยางแนนอน พีท่อ็ปเรยีนโครงการสอนสองภาษา (Bilingual Program) มา ถงึแมพีจ่ะไมไดเกงกาจ
พูดไดเหมือนเจาของภาษา อยางนอยพีก็่ม่ันใจวาพีเ่อาตวัรอดได และกอ็ยากใหนอง ๆ  ทกุคนตระหนกัถงึ
ความสำ คญัของภาษาองักฤษใหมาก ๆ  พีเ่ชือ่วาทกุคนตองทำ ได แคเชือ่วาตวัเองทำ ได นองกส็ำ เรจ็ไปครึง่
หนึ่งแลว ที่เหลือก็ขึ้นอยูกับวานองจะสานตอใหสำ เร็จดั่งที่หวังไวไดหรือเปลา

 สมัยน้ีถือวานอง ๆ  โชคดีมาก ที่มีอาจารยเกง ๆ  หลายทานแตงตำ รา เขียนหนังสือที่ชวยใหนอง ๆ  
ไดมโีอกาสฝกฝน อานเปนแนวทางและเปนตัวชวยในการสอบเขามหาวิทยาลัยตามที่ตั้งใจไว หนังสือของ
อาจารยทีวีเลมน้ี พี่การันตีไดวาจะเปนประโยชนกับนอง ๆ  เปนอยางมาก พี่ท็อปเคยเรียนกับอาจารยทีวี
ต้ังแตมัธยมศกึษาตอนตน แถมอาจารยทีวยัีงเปนอาจารยประจำ ชัน้พีอ่กีดวย พีก่ลายนืยนัในความเปะของ
เนื้อหาและวิธีการสอน การเก็งขอสอบของอาจารยทีวี ไมวาพี่จะไปสอบที่ ไหน พี่มักแอบคิดในใจเสมอวา 
ขอสอบน้ีทำ ไมเหมือนกับที่อาจารยทีวีสอนเลย แลวก็ชอบไปแซวอาจารยวา เอะ ขอสอบน้ีอาจารยทีวีออก
เองหรือเปลา เหมือนเวอร อาจารยก็จะบอกเสมอวา อยาประมาท อยาเหลิง วิชาอื่น ๆ  ก็สำ คัญดวยนะ 
แตที่สำ คัญที่สุดคือ อยาลืมเปนคนดี เพราะคนดียอมสำ คัญกวาคนเกง ท็อปขอขอบพระคุณอาจารยทีวี
มาก ๆ  นะครับ อยางนอยที่สุด ผมก็ดี ใจและภูมิ ใจที่ ไดเปนลูกศิษยของอาจารยทีวีที่นารักคนน้ีครับ

·çÍ» ¨Ã³ âÊÃÑµ¹� 
´ÒÃÒ ¹Ñ¡áÊ´§   



µÑé§áµ‹à¢ŒÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÒ ÃÑºÃÙŒä´Œ·Ñ¹·ÕàÅÂÇ‹Ò¤ÇÒÁÃÙŒ
áÅÐàÍ¡ÊÒÃ·Ø¡ÍÂ‹Ò§·Õè ä´ŒÃÑºÁÒ¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÁÕ
»ÃÐâÂª¹�ÁÒ¡¨ÃÔ§ æ ¤‹Ð à¿ÅÍÃ�àÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÁÒ
µÑé§áµ‹ÁŅ̃ ÂÁµŒ¹¨¹¶Ö§»˜̈ Ø̈ºÑ¹¤‹Ð ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÁÕà·¤¹Ô¤áÅÐ
ÇÔ¸Õ¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂºàÃÕÂ§à¹×éÍËÒãËŒ§‹ÒÂµ‹Í¡ÒÃà¢ŒÒã̈  ÁÕ¡ÅÂØ·¸�áÅÐÃÙ»áºº
¡ÒÃ·‹Í§ÈÑ¾·�·ÕèµỐ ËÑÇÁÒ¡ æ µÍ¹¹ÕéÂÑ§¨íÒä Œ́äÁ‹Å×ÁàÅÂ¤‹Ð ¹Ö¡¶Ö§àÇÅÒÍÒ¨ÒÃÂ�
·ÕÇÕÊÍ¹ ·Ø¡¤¹¨ÐÊ¹Ø¡àÎÎÒ ä´Œ·Ñ é§¤ÇÒÁÊ¹Ø¡ äÁ‹à¤ÃÕÂ´áÅŒÇ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
·ÕèÊǾ ¤‹Ð ÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÕà·¤¹Ô¤ã¹¡ÒÃ·íÒ¢ŒÍÊÍº·Õè·íÒãËŒË¹ÙäÁ‹¡ÅÑÇ¡ÒÃÊÍºÀÒÉÒ
ÍÑ§¡ÄÉÍÕ¡µ‹Íä» ́ Õ ã̈ ·Õè ä´Œà»š¹ÅÙ¡ÈÔÉÂ�ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ¤‹Ð – à¿ÅÍÃ� ÍÒ·ÔµÂÒ 
áµ§ÁÕáÊ§ ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊµÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ à̈ Í¤íÒ¹ÕéË¹Ù¢ÍºÒÂ
àÅÂ¤‹Ð âÍŒ ÁÑ¹ª‹Ò§äÁ‹ãª‹µÑÇË¹ÙàÅÂ 
¨¹µÍ¹ÍÂÙ‹ Á.3 àÃÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕà»š¹¤ÃÑé§áÃ¡ àËÁ×Í¹¾º·Ò§ÊÇ‹Ò§
àÅÂ¤‹Ð ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÊÍ¹ ṌÁÒ¡ à¢ŒÒã¨ ÅÖ¡«Öé§ 
ÍÕ¡ÍÂ‹Ò§ÊÍ¹Ê¹Ø¡ÁÒ¡ àÎÎÒ µÅ¡ äÁ‹à¤ÃÕÂ´ ªÍº¤‹Ð 
äÇÂÒ¡Ã³�à»ˆÐàÇ‹ÍÃ� ·íÒ¢ŒÍÊÍºá·ºäÁ‹µŒÍ§á»Å¡ç
µÍºä´ŒàÅÂ àÃ×èÍ§¤íÒÈÑ¾·� ¡ç·‹Í§¡ÅÍ¹ ÃŒÍ§à¾Å§
¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ ¨Ò¡·Õè¨íÒÂÒ¡¡ÅÑº¡ÅÒÂà»š¹¨íÒä´Œ
§‹ÒÂÁÒ¡ á»Åº·¤ÇÒÁ Ê¹·¹Òµ‹Ò§ æ ä Œ́§‹ÒÂ¢Öé¹
àÅÂ¤‹Ð ¢Íº¤Ø³ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÁÒ¡ æ ¤‹Ð ¨¹ÇÑ¹¹ÕéË¹Ù
»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ä´Œà»š¹ËÁÍµÒÁ·ÕèËÇÑ§áÅŒÇ¤‹Ð
- ¨ÍÂ ¡ÒÞ¨¹Ò ÍÒµá·¹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

àÁ×èÍ¹Ö¡¶Ö§ÇÔ ªÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 
·Ø¡¤¹µŒÍ§¹Ö¡¶Ö§ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ 
´ŒÇÂà·¤¹Ô¤¡ÒÃÊÍ¹·ÕèÊ¹Ø¡ ÎÒ 
ÁÕ tricks µ‹Ò§ æ ÁÒ¡ÁÒÂ·íÒãËŒ¨íÒ
áÅÐà¢ŒÒã̈ ã¹à¹×éÍËÒä Œ́ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ÊÔè§·Õè
»ÃÐ·Ñºã̈ ÁÒ¡ æ ¤×Í ÍÒ¨ÒÃÂ�à¢ŒÒã̈ áÅÐãÊ‹ã̈ ¾Ç¡àÃÒ
·Ø¡¤¹ ¨Ò¡·ÕèªÍºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÍÂÙ‹áÅŒÇ¡ç·íÒãËŒªÍº
ÁÒ¡¢Öé¹ÍÕ¡à·‹ÒµÑÇàÅÂ¤ÃÑº ÃÑ¡ÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÒ¡ æ ¹Ð¤ÃÑº 
- à¨¤Ø§ ÊËàÇªÈÒÊµÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÁØÁÅÙ¡ÈÔÉÂ�¤Ô´ “ÍŒÒ§” ¤ÃÙ

áºÁàÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕµÑé§áµ‹ Á.3 ¨¹¶Ö§ Á.6 àÅÂ¤ÃÑº 
ÍÒ¨ÒÃÂ�à»ÅÕèÂ¹ÇÔ ªÒ·Õè¹‹Òàº×èÍà»š¹ÇÔ ªÒ·Õè¹‹ÒàÃÕÂ¹ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Ø¡

¤ÃÑé§·Õè ä Œ́àÃÕÂ¹ à·¤¹Ô¤ ¡ÅÂØ· �̧áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÍ¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·íÒãËŒ
ÇÔ ªÒ¹Õé́ Ù§‹ÒÂ¢Öé¹ ÊÒÁÒÃ¶·íÒáºº½ƒ¡ËÑ´ µÐÅØÂâ̈ ·Â�¢ŒÍÊÍºµ‹Ò§ æ 

ä´Œ·Ñ é§ æ ·Õè äÁ‹µŒÍ§ÃÙŒ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤íÒÈÑ¾·� àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃÊÍ¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·íÒÍÍ¡
ÁÒä´Œ¹‹ÒàÃÕÂ¹·Ø¡¤ÃÑé§ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¢ŒÍÊÍºà¢ŒÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ËÃ×Í¢ŒÍÊÍºá¢‹§¢Ñ¹
µ‹Ò§ æ ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÍ¹áÅÐà¡ç§¢ŒÍÊÍºä´Œà»ˆÐÊØ´ æ ÃÒÇ¡ÑºÇ‹ÒÍÍ¡¢ŒÍÊÍºàÍ§àÅÂ
¤ÃÑº âª¤ ṌÁÒ¡·Õè ä´Œà»š¹ÅÙ¡ÈÔÉÂ�ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ¤ÃÑº – áºÁ ÀÙÁÔ¾Ñ²¹� ¤ØŒÁáÇ§ 
¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº´Õ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

ÊŒÁàÃÕÂ¹ÇÔªÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·ÕäÃ ¹Ö¡¶Ö§ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ
·Ø¡·Õ ·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÊÍ¹ à¹×éÍËÒ Ñ̈´àµçÁ

µÅÍ´ ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÍ¹Ê¹Ø¡ÁÒ¡ µÅ¡ àÎÎÒ à»š¹
¡Ñ¹àÍ§¡Ñº·Ø¡¤¹ ÁÕà·¤¹Ô¤áÅÐ¡ÅÂØ· �̧ã¹¡ÒÃÊÍ¹à¼ḉ

ÃŒÍ¹ÁÒ¡ æ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ¢ŒÍÊÍºà»ˆÐàÇ‹ÍÃ�!!!!!  àÍ�Ð! ÍÒ¨ÒÃÂ�ÍÍ¡
¢ŒÍÊÍºàÍ§¢Í§·Ø¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÅÂËÃ×Íà»Å‹Ò¤Ð ¤×ÍäÁ‹µŒÍ§Í‹Ò¹
Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹ÁäË¹àÅÂ¤‹Ð á¤‹ËÂÔºªÕ··ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÊÃØ»ãËŒ ¡ÑºË¹Ñ§Ê×Í
¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÒ¡ç¤ÃºÅÐ µÍ¹¹Õé¶ŒÒ¨Ð¶ÒÁÇ‹ÒÍÒ¨ÒÃÂ�äË¹ä¿áÃ§
à¿†ÍÃ�µÍºàÅÂÇ‹ÒÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ!! – ¹íéÒÊŒÁ ÍÀÔªÞÒ ¢íÒ·Ñº 
¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº´Õ 
ÊÒ¢Ò¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃ�ºÑ³±Ôµ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

àª× èÍÇ‹ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¶×Íà»š¹ÇÔªÒ·ÕèÂÒ¡
·ÕèÊØ´áÅÐËÔ¹·ÕèÊØ´ÊíÒËÃÑºã¤ÃËÅÒÂ 

¤¹ µÍ¹áÃ¡ æ ¨ŽÒºÍ¡ä´ŒàÅÂ¤‹ÐÇ‹Ò 
¨ŽÒäÁ‹¤‹ÍÂà¢ŒÒã¨ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉàÅÂ â´Â

à©¾ÒÐàÃ×èÍ§äÇÂÒ¡Ã³� áµ‹¾ÍàÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕáÅŒÇ 
¡ÅÒÂà»š¹§‹ÒÂ¢Öé¹àÅÂ à¾ÃÒÐÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÕà·¤¹Ô¤¡ÒÃ¨íÒ 
¡ÒÃÊÑ§à¡µ ·Õèª‹ÇÂã¹¡ÒÃ·íÒ¢ŒÍÊÍº ÃÇÁ¶Ö§¤íÒÈÑ¾·�
·ÕèÁÒã¹ÃÙ»áºº¢Í§¡ÒÃãÊ‹·íÒ¹Í§ ¤íÒ¤ÅŒÍ§¨Í§ ·íÒãËŒ
ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�áÅÐ¨íÒ¤íÒÈÑ¾·�ä´Œ§‹ÒÂ¢Öé¹ÍÕ¡´ŒÇÂ 
¢Íº¤Ø³ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕèÁÍº¤ÇÒÁÃÙŒãËŒË¹Ù¹Ð¤Ð - ¨ŽÒ 
»ÃÕÂÒÀÃ³� ÊÔÁ¡Ôè§ ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÂÒºÒÅ·ËÒÃÍÒ¡ÒÈËÂ¡à»š¹¤¹·Õè äÁ‹à¡‹§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉµÑé§áµ‹à´ç¡ äÁ‹à¤ÂªÍº

ÇÔªÒ¹ÕéàÅÂ áµ‹¾Íä´ŒàÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ·íÒãËŒ¤ÇÒÁ¤Ô´
¹Ñé¹ËÁ´ä» ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·íÒãËŒà¢ŒÒã̈ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

ÁÒ¡¢Öé¹ à¾ÃÒÐÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÍ¹Ê¹Ø¡ äÁ‹à¤ÃÕÂ´ ÁÕà·¤¹Ô¤¡ÒÃÊÍ¹·Õèà¢ŒÒã̈ §‹ÒÂ ÇÔ¸Ṏ íÒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè·íÒãËŒ¨íÒä´Œ¢Öé¹ã̈  ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»ãªŒ¡Ñº¢ŒÍÊÍºáÅÐ
ã¹ªÕ ÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ä´Œ¨ÃÔ§ ¢Íº¤Ø³ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ·Õè·íÒãËŒËÂ¡ä´Œà»š¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹¾ÂÒºÒÅ·ËÒÃã¹ÇÑ¹¹Õé – ËÁÕèËÂ¡ ÍÑÞÁ³Õ ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÂÒºÒÅ
¡Í§·Ñ¾º¡



“ÈÔÉÂ�Å×Í...ÈÔÉÂ�àÅ‹ÒÍŒÒ§”
Í‹Ò¹áÅŒÇÊÍºµÔ´ ªÕÇÔµ´Õê´Õ

ä¡‹ÍÙ ©ÑµÃÇØ²Ô ÊØÃÄ¡É� 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

â̈ Œ ¸ÕÃÂØ·¸ à©ÅÔÁÇ³ÔªÂ�¡ØÅ 
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

à¹Â ÈØÀ¡Ã ¾Ø‹ÁÊ§‹Ò 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ Ê¶ÔµÔ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

¡ÅÍÂ ´Ç§¡ÁÅ ºØµÃºÓ ÃØ§ 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

âº¹Ñ· ÇÔ¨ÔµÃÒ ÊÒÅÕ 
¤³ÐÊËàÇªÈÒÊµÃ� à·¤¹Ô¤¡ÒÃá¾·Â� 

¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¾Ä¡É� ÈØÀÄ¡É� ÈÃÔ¾ Ñ¹¸Ø� 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 

¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¾ÔÁ ¾Ñ³³ÔµÒ »ÃÐÀÒÊÇÑÊ´Ôì 
¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�ÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

à¿�¹ ºÑ³±ÔµÒ ÂÈÈÃÕ 
¤³ÐÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ� ¤³ÔµÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò

á¾· á¾·ÃÔÂÒ áÊ§ºØÞ  
¤³Ðà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�  

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

à¿�Ã�Ê ÊÒ¸Ôµ ¹Ò§¿‡Ò 
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨-ºÑÞªÕ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÁ§¤ÅÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ

â¿Å�¤ »ÃÐ³µ ¾‹Ç§Ç§É� 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

àÁÂ� ÀÑªÃÒ¾Ã ¡Õº¾Ø·¸ 
¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃ� 

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÂÒºÒÅºÃÁÃÒªª¹¹Õ

µÑé§áµ‹à¢ŒÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÒ ÃÑºÃÙŒä´Œ·Ñ¹·ÕàÅÂÇ‹Ò¤ÇÒÁÃÙŒ
áÅÐàÍ¡ÊÒÃ·Ø¡ÍÂ‹Ò§·Õè ä´ŒÃÑºÁÒ¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÁÕ
»ÃÐâÂª¹�ÁÒ¡¨ÃÔ§ æ ¤‹Ð à¿ÅÍÃ�àÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÁÒ
µÑé§áµ‹ÁŅ̃ ÂÁµŒ¹¨¹¶Ö§»˜̈ Ø̈ºÑ¹¤‹Ð ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÁÕà·¤¹Ô¤áÅÐ
ÇÔ¸Õ¡ÒÃã¹¡ÒÃàÃÕÂºàÃÕÂ§à¹×éÍËÒãËŒ§‹ÒÂµ‹Í¡ÒÃà¢ŒÒã̈  ÁÕ¡ÅÂØ·¸�áÅÐÃÙ»áºº
¡ÒÃ·‹Í§ÈÑ¾·�·ÕèµỐ ËÑÇÁÒ¡ æ µÍ¹¹ÕéÂÑ§ í̈Òä Œ́äÁ‹Å×ÁàÅÂ¤‹Ð ¹Ö¡¶Ö§àÇÅÒÍÒ¨ÒÃÂ�
·ÕÇÕÊÍ¹ ·Ø¡¤¹¨ÐÊ¹Ø¡àÎÎÒ ä´Œ·Ñ é§¤ÇÒÁÊ¹Ø¡ äÁ‹à¤ÃÕÂ´áÅŒÇ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
·ÕèÊǾ ¤‹Ð ÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÕà·¤¹Ô¤ã¹¡ÒÃ·íÒ¢ŒÍÊÍº·Õè·íÒãËŒË¹ÙäÁ‹¡ÅÑÇ¡ÒÃÊÍºÀÒÉÒ
ÍÑ§¡ÄÉÍÕ¡µ‹Íä» ́ Õ ã̈ ·Õè ä´Œà»š¹ÅÙ¡ÈÔÉÂ�ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ¤‹Ð – à¿ÅÍÃ� ÍÒ·ÔµÂÒ 
áµ§ÁÕáÊ§ ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊµÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ à̈ Í¤íÒ¹ÕéË¹Ù¢ÍºÒÂ
àÅÂ¤‹Ð âÍŒ ÁÑ¹ª‹Ò§äÁ‹ãª‹µÑÇË¹ÙàÅÂ 
¨¹µÍ¹ÍÂÙ‹ Á.3 àÃÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕà»š¹¤ÃÑé§áÃ¡ àËÁ×Í¹¾º·Ò§ÊÇ‹Ò§
àÅÂ¤‹Ð ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÊÍ¹ ṌÁÒ¡ à¢ŒÒã¨ ÅÖ¡«Öé§ 
ÍÕ¡ÍÂ‹Ò§ÊÍ¹Ê¹Ø¡ÁÒ¡ àÎÎÒ µÅ¡ äÁ‹à¤ÃÕÂ´ ªÍº¤‹Ð 
äÇÂÒ¡Ã³�à»ˆÐàÇ‹ÍÃ� ·íÒ¢ŒÍÊÍºá·ºäÁ‹µŒÍ§á»Å¡ç
µÍºä´ŒàÅÂ àÃ×èÍ§¤íÒÈÑ¾·� ¡ç·‹Í§¡ÅÍ¹ ÃŒÍ§à¾Å§
¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ ¨Ò¡·Õè¨íÒÂÒ¡¡ÅÑº¡ÅÒÂà»š¹¨íÒä´Œ
§‹ÒÂÁÒ¡ á»Åº·¤ÇÒÁ Ê¹·¹Òµ‹Ò§ æ ä Œ́§‹ÒÂ¢Öé¹
àÅÂ¤‹Ð ¢Íº¤Ø³ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÁÒ¡ æ ¤‹Ð ¨¹ÇÑ¹¹ÕéË¹Ù
»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ä´Œà»š¹ËÁÍµÒÁ·ÕèËÇÑ§áÅŒÇ¤‹Ð
- ¨ÍÂ ¡ÒÞ¨¹Ò ÍÒµá·¹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

àÁ×èÍ¹Ö¡¶Ö§ÇÔ ªÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 
·Ø¡¤¹µŒÍ§¹Ö¡¶Ö§ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ 
´ŒÇÂà·¤¹Ô¤¡ÒÃÊÍ¹·ÕèÊ¹Ø¡ ÎÒ 
ÁÕ tricks µ‹Ò§ æ ÁÒ¡ÁÒÂ·íÒãËŒ¨íÒ
áÅÐà¢ŒÒã̈ ã¹à¹×éÍËÒä Œ́ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ÊÔè§·Õè
»ÃÐ·Ñºã̈ ÁÒ¡ æ ¤×Í ÍÒ¨ÒÃÂ�à¢ŒÒã̈ áÅÐãÊ‹ã̈ ¾Ç¡àÃÒ
·Ø¡¤¹ ¨Ò¡·ÕèªÍºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÍÂÙ‹áÅŒÇ¡ç·íÒãËŒªÍº
ÁÒ¡¢Öé¹ÍÕ¡à·‹ÒµÑÇàÅÂ¤ÃÑº ÃÑ¡ÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÒ¡ æ ¹Ð¤ÃÑº 
- à¨¤Ø§ ÊËàÇªÈÒÊµÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÁØÁÅÙ¡ÈÔÉÂ�¤Ô´ “ÍŒÒ§” ¤ÃÙ

áºÁàÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕµÑé§áµ‹ Á.3 ¨¹¶Ö§ Á.6 àÅÂ¤ÃÑº 
ÍÒ¨ÒÃÂ�à»ÅÕèÂ¹ÇÔ ªÒ·Õè¹‹Òàº×èÍà»š¹ÇÔ ªÒ·Õè¹‹ÒàÃÕÂ¹ ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Ø¡

¤ÃÑé§·Õè ä Œ́àÃÕÂ¹ à·¤¹Ô¤ ¡ÅÂØ· �̧áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÍ¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·íÒãËŒ
ÇÔ ªÒ¹Õé́ Ù§‹ÒÂ¢Öé¹ ÊÒÁÒÃ¶·íÒáºº½ƒ¡ËÑ´ µÐÅØÂâ̈ ·Â�¢ŒÍÊÍºµ‹Ò§ æ 

ä´Œ·Ñ é§ æ ·Õè äÁ‹µŒÍ§ÃÙŒ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤íÒÈÑ¾·� àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃÊÍ¹¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�·íÒÍÍ¡
ÁÒä´Œ¹‹ÒàÃÕÂ¹·Ø¡¤ÃÑé§ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¢ŒÍÊÍºà¢ŒÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ËÃ×Í¢ŒÍÊÍºá¢‹§¢Ñ¹
µ‹Ò§ æ ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÍ¹áÅÐà¡ç§¢ŒÍÊÍºä´Œà»ˆÐÊØ´ æ ÃÒÇ¡ÑºÇ‹ÒÍÍ¡¢ŒÍÊÍºàÍ§àÅÂ
¤ÃÑº âª¤ ṌÁÒ¡·Õè ä´Œà»š¹ÅÙ¡ÈÔÉÂ�ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ¤ÃÑº – áºÁ ÀÙÁÔ¾Ñ²¹� ¤ØŒÁáÇ§ 
¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº´Õ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

ÊŒÁàÃÕÂ¹ÇÔªÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·ÕäÃ ¹Ö¡¶Ö§ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ
·Ø¡·Õ ·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÊÍ¹ à¹×éÍËÒ Ñ̈´àµçÁ

µÅÍ´ ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÍ¹Ê¹Ø¡ÁÒ¡ µÅ¡ àÎÎÒ à»š¹
¡Ñ¹àÍ§¡Ñº·Ø¡¤¹ ÁÕà·¤¹Ô¤áÅÐ¡ÅÂØ· �̧ã¹¡ÒÃÊÍ¹à¼ḉ

ÃŒÍ¹ÁÒ¡ æ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ¢ŒÍÊÍºà»ˆÐàÇ‹ÍÃ�!!!!!  àÍ�Ð! ÍÒ¨ÒÃÂ�ÍÍ¡
¢ŒÍÊÍºàÍ§¢Í§·Ø¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÅÂËÃ×Íà»Å‹Ò¤Ð ¤×ÍäÁ‹µŒÍ§Í‹Ò¹
Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹ÁäË¹àÅÂ¤‹Ð á¤‹ËÂÔºªÕ··ÕèÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕÊÃØ»ãËŒ ¡ÑºË¹Ñ§Ê×Í
¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÒ¡ç¤ÃºÅÐ µÍ¹¹Õé¶ŒÒ¨Ð¶ÒÁÇ‹ÒÍÒ¨ÒÃÂ�äË¹ä¿áÃ§
à¿†ÍÃ�µÍºàÅÂÇ‹ÒÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ!! – ¹íéÒÊŒÁ ÍÀÔªÞÒ ¢íÒ·Ñº 
¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº´Õ 
ÊÒ¢Ò¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃ�ºÑ³±Ôµ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

àª× èÍÇ‹ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¶×Íà»š¹ÇÔªÒ·ÕèÂÒ¡
·ÕèÊØ´áÅÐËÔ¹·ÕèÊØ´ÊíÒËÃÑºã¤ÃËÅÒÂ 

¤¹ µÍ¹áÃ¡ æ ¨ŽÒºÍ¡ä´ŒàÅÂ¤‹ÐÇ‹Ò 
¨ŽÒäÁ‹¤‹ÍÂà¢ŒÒã¨ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉàÅÂ â´Â

à©¾ÒÐàÃ×èÍ§äÇÂÒ¡Ã³� áµ‹¾ÍàÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕáÅŒÇ 
¡ÅÒÂà»š¹§‹ÒÂ¢Öé¹àÅÂ à¾ÃÒÐÍÒ¨ÒÃÂ�ÁÕà·¤¹Ô¤¡ÒÃ¨íÒ 
¡ÒÃÊÑ§à¡µ ·Õèª‹ÇÂã¹¡ÒÃ·íÒ¢ŒÍÊÍº ÃÇÁ¶Ö§¤íÒÈÑ¾·�
·ÕèÁÒã¹ÃÙ»áºº¢Í§¡ÒÃãÊ‹·íÒ¹Í§ ¤íÒ¤ÅŒÍ§¨Í§ ·íÒãËŒ
ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�áÅÐ í̈Ò¤íÒÈÑ¾·�ä´Œ§‹ÒÂ¢Öé¹ÍÕ¡´ŒÇÂ 
¢Íº¤Ø³ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕèÁÍº¤ÇÒÁÃÙŒãËŒË¹Ù¹Ð¤Ð - ¨ŽÒ 
»ÃÕÂÒÀÃ³� ÊÔÁ¡Ôè§ ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÂÒºÒÅ·ËÒÃÍÒ¡ÒÈËÂ¡à»š¹¤¹·Õè äÁ‹à¡‹§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉµÑé§áµ‹à´ç¡ äÁ‹à¤ÂªÍº

ÇÔªÒ¹ÕéàÅÂ áµ‹¾Íä´ŒàÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ·íÒãËŒ¤ÇÒÁ¤Ô´
¹Ñé¹ËÁ´ä» ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ�·íÒãËŒà¢ŒÒã̈ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

ÁÒ¡¢Öé¹ à¾ÃÒÐÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÍ¹Ê¹Ø¡ äÁ‹à¤ÃÕÂ´ ÁÕà·¤¹Ô¤¡ÒÃÊÍ¹·Õèà¢ŒÒã̈ §‹ÒÂ ÇÔ¸Ṏ íÒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè·íÒãËŒ¨íÒä´Œ¢Öé¹ã̈  ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»ãªŒ¡Ñº¢ŒÍÊÍºáÅÐ
ã¹ªÕ ÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ä´Œ¨ÃÔ§ ¢Íº¤Ø³ÍÒ¨ÒÃÂ�·ÕÇÕ·Õè·íÒãËŒËÂ¡ä´Œà»š¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹¾ÂÒºÒÅ·ËÒÃã¹ÇÑ¹¹Õé – ËÁÕèËÂ¡ ÍÑÞÁ³Õ ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÂÒºÒÅ
¡Í§·Ñ¾º¡



ÁÔ¤¡Õé ¤§¡Ð¾Ñ¹ Ê×ºª¹Ð¡Ô¨¡ØÅ 
¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº´Õ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

ÁÔé¹·� ÊâÃªÒ Ç§É�·Í§ 
ÊÓ ¹Ñ¡ÇÔªÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¡ÒÃà¡ÉµÃ 

¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÁÕ¹ ³ÔªÒÃÕÂ� ÁÕÊÐÍÒ´ 
¤³ÐÊÑµÇá¾·ÂÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

ÁØ¡ ÀÒÃ´Õ ¹¾ÇÔ§ 
¤³Ð¹ÔµÔÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

áÁç¡«�  ¡ÔµµÔâª¤ ¤Ó ÂÔè§ 
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

áÁ¹ ÈÈÔÈ »ÃÐ·Õ»ÇÑ²¹Ò¹¹·� 
¤³ÐÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ� ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã

àÍÔÃ�¸ ÈÔÃÇÔªÞ� à¡ÉÈÃÕ  
¤³Ðà¡ÉµÃ à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¡ÅáÅÐ

àÁ¤¤Ò·ÃÍ¹Ô¡Ê�à¡ÉµÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

ÊÁÒÃ�· »�µÔÀÑ·Ã á¡ŒÇàÃÔ§Ä·¸Ôì 
¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊµÃ�áÅÐ

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

àÍÔÃ�¸ ÇÕÃÒ¾ÑªÃ� ÊÑ§¢�à¡Ô´ÈÔÃÔ¡ØÅ 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

ÁÔé¹·� ÍÃÇÃÒ ÊÃË§É� 
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàª ÕÂ§ãËÁ‹

ÍÒÂ ÍÑÞªÅÕ¾Ã ÁÑè§ä¸Ê§ 
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑ¹

à¿�Ã�¹ ¬Ñª¬Ò ¨ÕÃÐÇÑ²¹� 
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ



ÁÕ¹ ¸ÑÞªÞÒ ÈÔÃÔÍÓ ¾Å 
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊµÃ�  

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

ÃÒà¡Ã« ÃØ¨ÔÃ´Ò Ë§É�·Í§ 
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàª ÕÂ§ãËÁ‹

¡ŒÍ§ ¡ÔµµÔÇÑ²¹� ¹ŒÒà̈ ÃÔÞÊÔ§Ë� 
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

âÍ‹§ ¡ÔµµÔ¸Ñª â¾¸ÔìÍ‹Í¹ 
¤³ÐÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

ÇÔµÒÁÔ¹ ¾Ã¹ÀÑÊ ¾Ø‹ÁºŒÒ¹à«‹Ò 
¤³ÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉµÃ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

¢ŒÒÇ ÊÃÃà¾ªÃ  ÊÔ§Ë�Ê¡ØÅ 
¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ�  

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

ËÅØÂÊ� ªÇÑÅÇÔ·Â� ÈÃÕ¼ÔÇ 
¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

áÍŒ ¨Ô´ÒÀÒ àÍÕèÂÁÊÓ ÍÒ§¤� 
¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃ� 

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¾ÂÒºÒÅ¡Í§·Ñ¾º¡

àËÁ×Í§ ªÂØµÁ� ÃÒªÊÕË� 
¤³Ð¹ÔµÔÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

á̈ § ÇÑªÃÀÃ³� ¹ÒÁ³ÕªÁ
 ¤³ÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ¨ÔµÇÔ·ÂÒ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

¾ÅÍÂ ¨Ø±ÒÁÒÈ á̈ Œ§ÈÔÅ»Š 
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

¾ÅÍÂ´ÒÇ »ÃÔÂÒ¡Ã ».ÊÑµÂÒÃÑ¡É� 
¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾

ÁÔ¤¡Õé ¤§¡Ð¾Ñ¹ Ê×ºª¹Ð¡Ô¨¡ØÅ 
¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº´Õ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

ÁÔé¹·� ÊâÃªÒ Ç§É�·Í§ 
ÊÓ ¹Ñ¡ÇÔªÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¡ÒÃà¡ÉµÃ 

¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÁÕ¹ ³ÔªÒÃÕÂ� ÁÕÊÐÍÒ´ 
¤³ÐÊÑµÇá¾·ÂÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

ÁØ¡ ÀÒÃ´Õ ¹¾ÇÔ§ 
¤³Ð¹ÔµÔÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

áÁç¡«�  ¡ÔµµÔâª¤ ¤Ó ÂÔè§ 
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

áÁ¹ ÈÈÔÈ »ÃÐ·Õ»ÇÑ²¹Ò¹¹·� 
¤³ÐÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ� ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�¡ÒÃ¡ÕÌÒ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡Ã

àÍÔÃ�¸ ÈÔÃÇÔªÞ� à¡ÉÈÃÕ  
¤³Ðà¡ÉµÃ à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¡ÅáÅÐ

àÁ¤¤Ò·ÃÍ¹Ô¡Ê�à¡ÉµÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

ÊÁÒÃ�· »�µÔÀÑ·Ã á¡ŒÇàÃÔ§Ä·¸Ôì 
¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒÊµÃ�áÅÐ

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

àÍÔÃ�¸ ÇÕÃÒ¾ÑªÃ� ÊÑ§¢�à¡Ô´ÈÔÃÔ¡ØÅ 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

ÁÔé¹·� ÍÃÇÃÒ ÊÃË§É� 
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàª ÕÂ§ãËÁ‹

ÍÒÂ ÍÑÞªÅÕ¾Ã ÁÑè§ä¸Ê§ 
¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÑÊÊÑÁªÑ¹

à¿�Ã�¹ ¬Ñª¬Ò ¨ÕÃÐÇÑ²¹� 
¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ
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ธรรมศาสตร

¼Å§Ò¹´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

R ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาญี่ปุน นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1-6 
 โครงการเสนทางความรูมุงสูมหาวิทยาลัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี

R ครูแลกเปลี่ยน ทุนโรตารี ภาค 3350 ณ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

R ครแูลกเปล่ียน ทุนสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิารไทย 
 ณ ประเทศญี่ปุน

R นกัศกึษาทนุ สถาบนัภาษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร นําเสนอผลงานวิจยัดานการเรียนการสอน
ณ ประเทศญี่ปุน

R บุคลากรทุนนําเสนองานวิจัยดานการเรียนการสอน ณ ประเทศสเปน

R ผูดูแลเยาวชนไทย เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในตางประเทศ ทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร ประเทศเกาหลีใต ฮองกง 
ประเทศรัสเซีย ประเทศอิตาลี เปนตน

R อาจารยพิเศษโครงการสอนสองภาษา (Bilingual Program), English Program (EP) 
และ Japanese and English Program

R วิทยากรพิเศษ สพฐ. ลพบุรี เขต 1 หัวขอ “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอน
ภาษาอังกฤษชวงชั้นที่ 3 และ ชวงชั้นที่ 4”
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R อาจารยรบัเชญิสอนวชิาภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมสอบเขาโรงเรยีนเตรยีมทหาร โรงเรยีนนายรอยตาํรวจ
โรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา โรงเรยีนชางฝมอืทหาร โรงเรยีนจาอากาศ สถาบันการบินพลเรอืน 
วิทยาลัยพยาบาลฯ โครงการเตรียมความพรอมวิชาการทหาร และโครงการ สอวน. (โอลิมปก)

R วิทยากรอาจารยพิเศษฝกอบรมและติววิชาภาษาอังกฤษทั้ง O-NET, A-NET, SMART-I, 
TU-GET, CU-TEP, GAT/PAT, TOEIC และ TOEFL ใหแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนอาชีวะทั่วประเทศ

R อาจารยพเิศษ หวัขอ “Fun with English” ใหแกนสิติและนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัตางๆ ทัว่ประเทศ

R รางวัลครูดีเดน กลุมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาระดับประเทศ

จบการศึกษาระดับปรญิญาโท หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (ภาคภาษาองักฤษ) สาขาวชิาการสอน                                                                                                           
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (Teaching English as a Foreign Language: TEFL) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ขณะนีก้าํลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก (Ph.D. Candidate) หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (English Language Teaching: ELT) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

¼Å§Ò¹´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

R ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาญี่ปุน นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1-6 
 โครงการเสนทางความรูมุงสูมหาวิทยาลัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภฯ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี

R ครูแลกเปลี่ยน ทุนโรตารี ภาค 3350 ณ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

R ครแูลกเปลีย่น ทนุสาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิารไทย 
 ณ ประเทศญี่ปุน

R นักศกึษาทนุ สถาบนัภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นาํเสนอผลงานวจิยัดานการเรยีนการสอน
ณ ประเทศญี่ปุน

R บุคลากรทุนนําเสนองานวิจัยดานการเรียนการสอน ณ ประเทศสเปน

R ผูดูแลเยาวชนไทย เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในตางประเทศ ทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร ประเทศเกาหลีใต ฮองกง 
ประเทศรัสเซีย ประเทศอิตาลี เปนตน

R อาจารยพิเศษโครงการสอนสองภาษา (Bilingual Program), English Program (EP) 
และ Japanese and English Program

R วิทยากรพิเศษ สพฐ. ลพบุรี เขต 1 หัวขอ “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอน
ภาษาอังกฤษชวงชั้นที่ 3 และ ชวงชั้นที่ 4”
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ปรี๊ดดดดดดดดดดด !!! ไดเวลาเปานกหวีดประกาศชัยชนะใหโลกไดรูวา วินาทีแหงความงุนงง
และสงสัยไดจบลงนับตั้งแตมีหนังสือเลมนี้อยูในมือ ที่พรอมจะเปนเพื่อนคูคิดมิตรคูยากคอยบอก
กลเม็ดเคล็ดลับขณะอยูในสนามสอบ กําจัดความกังวลไปใหสิ้นซาก และขอตอนรับไฟแหงความหวัง
และความมั่นใจที่กําลังลุกโชติชวงชัชวาลอยูในขณะนี้ !

ไมวาจะสอบอะไรกแ็ลวแต สิง่ทีน่กัเรยีนอยากรูมากทีส่ดุกค็งหนไีมพนแนวขอสอบ วธิเีดยีวทีจ่ะรู
วาขอสอบจะออกมาลกัษณะใดนัน้ นัน่คอืตองหมัน่ทาํขอสอบเกา เพราะจะทาํใหเรารูวาขอสอบเนนเรือ่ง
อะไร ชวยใหเราอานหนงัสอืไดตรงจดุ ไมเหวีย่งแห และไมเสยีเวลาเพราะอานมาไมตรงกบัขอสอบทีอ่อก 

จากการสํารวจและวิเคราะหแนวขอสอบยุคศตวรรษท่ี 21 ขอสอบภาษาอังกฤษมักจะแบงออก
เปน 5 สวน ดังนี้
 1. Speaking-Listening Skills เปนบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ ทั้งบทสนทนาแบบสั้น

และยาว หรอืใหเตมิบทสนทนาลงในชองวาง เนนการใชคาํศพัท สํานวน ศพัทสแลง สุภาษิต 
คําพังเพยทั่วไปและทดสอบไวยากรณดวย เปดขอสอบปุบก็เจอปบ โดยเฉพาะในขอสอบ 
GAT และ O-NET

 2. Vocabulary วัดความสามารถในการใชคาํศพัทใหเหมาะกบับรบิท เชน ขอสอบ GAT จะม ี
Odd One Out ใหหาคาํทีไ่มเขาพวก หรอืหาคําทีมี่ความหมายคลายคลึงกนั (Synonym) 
ขอสอบ Meaning Recognition เลือกคําศัพทที่มีความหมายและหนาที่คําใกลเคียงกับ
คําที่ขีดเสนใตไวในโจทย และขอสอบ Meaning in Context ที่ตองเลือกคําศัพทที่เหมาะ
สมทีส่ดุมาเตมิในประโยค นักเรยีนควรหมัน่ฝกทกัษะเดาคาํศพัทจากบรบิท เพราะจะชวยให
เราทําคะแนนในสวนนี้ไดมากขึ้น

 3. Reading Comprehension ในขอสอบ GAT จะมี 2 ลักษณะคือ Short Reading 
เปนการอานขอความสั้น ๆ เชน การตูน ปายประกาศ และ Long Reading เปนการอาน
งานวิจัยและบทความตางๆ เปนการวัดทักษะการอานคราวๆ และการอานเพื่อจับใจความ
สําคัญ ที่สําคัญอยาลืมสังเกตลักษณะการตั้งคําถามของขอสอบดวย

 4. Cloze Test เติมคําศัพท สํานวน หรือไวยากรณที่เหมาะสมลงไปในชองวางที่กําหนดใหใน
บทความ ยิ่งเราเขาใจสิ่งที่บทความตองการจะสื่อมากเทาไหร ก็จะยิ่งมีโอกาสไดคะแนนมาก
ขึ้นเทานั้น 

 5. Structure and Writing แบงเปน 4 แบบยอยคือ 
  • Error Identification หาจุดผิดทางไวยากรณ คําศัพท และสํานวนตางๆ โดยทั่วไปจะ

ใหหาจุดผิดเพียงอยางเดียว แตถาเปนขอสอบ O-NET ก็จะมีความพิเศษคือตองหาทั้ง
ที่ผิดและเลือกขอที่แกไขไดอยางถูกตองดวย 
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  • Sentence Completion เลือกวลี อนุประโยค และประโยคที่ทําใหขอความนั้นถูกตอง
สมบูรณ 

  • Sentence Restatement จะใหประโยคมาหนึ่งประโยค แลวใหเราเลือกประโยคที่มี
ใจความคลายคลึงกับโจทยที่ใหมามากที่สุด 

  • Sentence Sequencing เรียงลําดับประโยคใหเปนยอหนาท่ีสมบูรณ ในขอสอบ 
GAT จะมีประโยคมาให 6 ประโยค เราตองนํามาเรียงกัน 5 ประโยคและตัดประโยคที่
ไมเกี่ยวของออก 1 ประโยค แตถาเปนขอสอบ 9 วิชาสามัญ จะใหประโยคมา 5 ประโยค 
แลวนํามาเรียงไดเลย ไมตองตัดประโยคใดประโยคหนึ่งออกไป

  • Paragraph Writing ตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในยอหนาที่กําหนด เลือกประโยค
ใจความสําคัญเติมลงในชองวางที่หายไปในยอหนา เติมประโยคหรือวลีที่ขาดหายไปเพื่อ
ทาํใหประโยคมคีวามหมายสมบรูณ หาความหมายใกลเคียงของวลหีรอืประโยคทีเ่นนหรอื
ทําตัวหนาไว ตัดประโยคที่ไมเขากับเนื้อเรื่องออกไปหนึ่งประโยค และเลือกประโยคสรุป
ที่ดีที่สุดสําหรับยอหนา

พอจะรูแนวขอสอบกันคราวๆ แลว แตครูคิดวา การที่เรารูวาขอสอบนั้นออกอะไร มีทั้งหมดกี่
ขอนั้นไมสําคัญเทากับการใชความรูที่มีอยูในเวลาจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน ขอสอบ GAT ให
เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง คะแนนเต็ม 300 คะแนน ขอสอบ O-NET ใหเวลา 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ขอสอบ 9 วิชาสามัญ ใหเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน นอกจากนี้ ยังตอง
เตรียมรางกายและจิตใจใหพรอม เรียนบางเลนบาง อยาหักโหมจนปวย เครื่องเขียนอยาใหขาด และ
ควรไปถึงสถานที่สอบกอน 1 ชั่วโมง 

สุดทายแลวไมวาผลจะออกมาเปนอยางไร เราเองเทานั้นที่รูวาเราเตรียมตัวมาดีแคไหน ครูและ
ทีมงานซีเอ็ดยูเคชั่นทุกคน ขอเปนกําลังใจใหนักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบ ไดเรียนตอในคณะและ
มหาวิทยาลัยที่ใฝฝัน

ปรี๊ดดดดดดดดดดด !!! ไดเวลาเปานกหวีดประกาศชัยชนะใหโลกไดรูวา วินาทีแหงความงุนงง
และสงสัยไดจบลงนับตั้งแตมีหนังสือเลมนี้อยูในมือ ที่พรอมจะเปนเพื่อนคูคิดมิตรคูยากคอยบอก
กลเม็ดเคล็ดลับขณะอยูในสนามสอบ กําจัดความกังวลไปใหสิ้นซาก และขอตอนรับไฟแหงความหวัง
และความมั่นใจที่กําลังลุกโชติชวงชัชวาลอยูในขณะนี้ !

ไมวาจะสอบอะไรกแ็ลวแต สิง่ทีน่กัเรยีนอยากรูมากทีส่ดุกค็งหนไีมพนแนวขอสอบ วธิเีดยีวท่ีจะรู
วาขอสอบจะออกมาลกัษณะใดนัน้ นัน่คอืตองหมัน่ทาํขอสอบเกา เพราะจะทาํใหเรารูวาขอสอบเนนเรือ่ง
อะไร ชวยใหเราอานหนงัสอืไดตรงจดุ ไมเหวีย่งแห และไมเสยีเวลาเพราะอานมาไมตรงกบัขอสอบทีอ่อก 

จากการสํารวจและวิเคราะหแนวขอสอบยุคศตวรรษที่ 21 ขอสอบภาษาอังกฤษมักจะแบงออก
เปน 5 สวน ดังนี้
 1. Speaking-Listening Skills เปนบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ ทั้งบทสนทนาแบบสั้น

และยาว หรือใหเตมิบทสนทนาลงในชองวาง เนนการใชคาํศพัท สาํนวน ศพัทสแลง สภุาษติ 
คําพังเพยทั่วไปและทดสอบไวยากรณดวย เปดขอสอบปุบก็เจอปบ โดยเฉพาะในขอสอบ 
GAT และ O-NET

 2. Vocabulary วดัความสามารถในการใชคาํศพัทใหเหมาะกบับริบท เชน ขอสอบ GAT จะม ี
Odd One Out ใหหาคําทีไ่มเขาพวก หรอืหาคาํทีม่คีวามหมายคลายคลงึกนั (Synonym) 
ขอสอบ Meaning Recognition เลือกคําศัพทที่มีความหมายและหนาที่คําใกลเคียงกับ
คําที่ขีดเสนใตไวในโจทย และขอสอบ Meaning in Context ที่ตองเลือกคําศัพทที่เหมาะ
สมทีส่ดุมาเตมิในประโยค นกัเรยีนควรหมัน่ฝกทักษะเดาคําศัพทจากบรบิท เพราะจะชวยให
เราทําคะแนนในสวนนี้ไดมากขึ้น

 3. Reading Comprehension ในขอสอบ GAT จะมี 2 ลักษณะคือ Short Reading 
เปนการอานขอความสั้น ๆ เชน การตูน ปายประกาศ และ Long Reading เปนการอาน
งานวิจัยและบทความตางๆ เปนการวัดทักษะการอานคราวๆ และการอานเพื่อจับใจความ
สําคัญ ที่สําคัญอยาลืมสังเกตลักษณะการตั้งคําถามของขอสอบดวย

 4. Cloze Test เติมคําศัพท สํานวน หรือไวยากรณที่เหมาะสมลงไปในชองวางที่กําหนดใหใน
บทความ ยิ่งเราเขาใจสิ่งที่บทความตองการจะสื่อมากเทาไหร ก็จะยิ่งมีโอกาสไดคะแนนมาก
ขึ้นเทานั้น 

 5. Structure and Writing แบงเปน 4 แบบยอยคือ 
  • Error Identification หาจุดผิดทางไวยากรณ คําศัพท และสํานวนตางๆ โดยทั่วไปจะ

ใหหาจุดผิดเพียงอยางเดียว แตถาเปนขอสอบ O-NET ก็จะมีความพิเศษคือตองหาทั้ง
ที่ผิดและเลือกขอที่แกไขไดอยางถูกตองดวย 
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Part I: Use and Usage (40 marks)

1. Dialogs (10 marks)

Directions:  Read the dialogs and choose the expression that BEST 
completes each missing part.

Dialog 1

Situation:  Mark and John are talking about their friend Tony and his new  

girlfriend.

Mark: John, have you met Tony’s new girlfriend, yet?

John:  No,        1      

Mark:  She’s quite tall like a supermodel. Her blue eyes are really nice.

John:  Really? Have you ever talked to her? 

Mark:  Yes, twice. I’ve met her at the office.       2      

John:  Is she also working with you guys?

Mark:   No, she is not. She just came to visit Tony during her lunch break. Her 

office is nearby. 

John:  Well,       3        

Mark:   I think she’s quite talkative and really friendly. She also invited me to have 

dinner with Tony and her after work on the first day I met her. 

John:  Oh,       4       Did you join them?
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Mark:  No. I had an appointment with a dentist that evening. So,  

       5       .

John:   I see. Well, if we both are free, let’s go having dinner with them someday, 

shall we? I haven’t talked to Tony for ages and I’d also like to know his 

new girlfriend as well. 

 

1.  1. what does she like? 2. what does she do?

  3. what’s happening to her? 4. what does she look like?

  5. what was she like?

2.  1. Tony introduced her to me. 2. I was introduced by her.

  3. She introduced me to Tony. 4. Joe’s introduced by me.

  5. She introduced John to my.

3.  1. is she good at talking? 2. what is she like?

  3. how is she doing? 4. what does she look?

  5. is she friendly, isn’t she?

4.  1. what a pity! 2. good job!

  3. how generous! 4. good for her!

  5. what a good offer!

5.  1. I had to tie the knot 2. I should have beat around the bush

  3. I was told to cancel the invitation 4. I’d like to reject the offer

  5. I had to take a rain check
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Dialog 2

Situation: Jane and Susan are talking about their lives. 

Jane:  Hello, Susan! I haven’t seen you for ages.       6       

Susan:  Oh, Hi Jane. So far so good! What about you? 

Jane:  Can’t complain. Well,       7      

Susan:  Yes. I have two children. They are pretty naughty right now.

Jane:  Incredible! You’re still looking good, in good shape!

Susan:  Oh, thank you so much. By the way,       8      

Jane:  I’m a teacher. I’ve been teaching for almost 5 years.

Susan: Really? I guess you must love this job, right?

Jane:        9       I think I won’t change a job. I love teaching, and I love my 

kids. How about you? 

Susan:  I am a journalist. 

Jane:  Wow! That’s one of my dreams when I was young. Well,       10      

Susan:  It’s quite challenging, but it’s sometimes boring too. 

6.  1. How long have you been doing? 2. How have you been doing?

  3. What are you doing right now? 4. How do you do?

  5. You haven’t changed much!

7.  1. do you plan to get married soon? 2. have you already got married?

  3. are you expected to get married? 4. are you married?

  5. are you going to get married?
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8.  1. what do you do for a living? 2. are you working as a teacher?

  3. how are you doing now? 4. what’s your occupation like?

  5. do you like teaching?

9.  1. Not really!          2. It’s out of the question!         

  3. Dead right! 4. That’s it!           

  5. Fat chance!

10.  1. what’s your job description? 2. how did you describe your job?

  3. do you know whether your job is challenging? 4. how was your career, then?

  5. how do you like your job?

2.  Situational Dialogs (5 marks)

 Directions: Read each situation and choose the BEST alternatives.

11.  Situation: Natalie and her friends are reading books in the room. Natalie feels that 

the room is getting hotter, so she asks one of her friends sitting near the windows 

to go and open them for everyone. She says:

  1. Would you like me to open the windows for you, please?

  2. Would it be alright with you if I’d like one of our friends to open the door for us?

  3. Would you mind opening the door for a while, please?

  4. Would you kindly open the windows for us, please?

  5. Can’t you think of going to open the windows for everyone, can you?

12.  Situation: A manager is going to ask his secretary to let all the members know about 

today’s meeting postponement. He says:

  1. Why don’t you tell everyone about the cancelation of today’s meeting?

  2.  Please inform the members about the current situation of the company in today’s 

meeting.

  3. Could you let everyone know about my tight schedule in today’s meeting?

  4. Please notify everyone that today’s meeting has been put forward to 1 p.m. today.

  5. Would you like to tell everyone that today’s meeting has been called off?
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13.  Situation: Brian goes to see a doctor. After a check-up, the doctor says to him:

  1. What seems to be the problem, sir?

  2. Would you mind telling me what makes you feel sick?

  3. No need to be worried. Whatever will be, will be!

  4. Please take this medicine after your meals 3 times a day.

  5. Nothing serious. No one can avoid aging, and nor can you.

14.    Situation: You are being interviewed for a new job and you are asked the reason why 

you want to leave your present job. You want to make a good impression by saying:

  1. My current job is so challenging and well-paid, actually.

  2. I must say my present job is rather complicated and needs more improvement.

  3. I’d like to ask for another chance to improve my failures in this company.

  4.  I find my job quite commonplace and tedious. I need an opportunity to demonstrate 

my creativity.

  5. In my opinion, changing a new job each year is quite challenging for me.

15.  Situation: A teacher is teaching in a classroom and one of her student’s mobile phones 

is ringing. She thinks it’s not reasonable to let the noise annoy other students. So, 

she says to him:

  1. Did you forget to change your ringtone? It’s annoying!

  2. Please turn your mobile off while studying because it may disturb others.

  3. Please switch your mobile phone off before the class ends.

  4. Does anyone tell you how to use a mobile phone more effectively?

  5. Please go and talk outside the classroom since I dislike the sound of your ringtone!
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3.  Sentence Completion (15 marks)

 Directions:  Read each sentence and choose the alternative that BEST 
completes it.

 16.  on his study, Jonathan would have not failed the test.

  1. Despite his concentration 2. Had he concentrated more

  3. Although he never concentrates 4. Since he concentrated more

  5. Unless he has more concentration

17. Timothy works in Bangkok,   the city of angel.

  1. that calls 2. that it is called

  3. which is called 4. that is calling

  5. where we are called

18.   has confirmed that the O-NET exam may not be too easy for them.

  1. Not only James but also his friends 2. Both James and his friend

  3. Neither James nor his friends 4. Either James or his friends

  5. James as well as his friends

19. The teacher would like to know where  in this city.

  1. are their students living 2. their students are living

  3. each of her students is living 4. is one of her students are living

  5. are her students are living

20.  in the forest, the tigers in the zoo love eating flesh.

  1. The same as the ones that inhabiting 2. Similar to the tigers inhabit

  3. Like the others inhabiting 4. Alike the tigers are inhabiting

  5. Unlike the ones that they are inhabiting 
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21.  Because of Joe’s bad behaviors and rudeness, his homeroom teacher decided to 

make him stop studying at school for a while and  at home.

  1. assign him to do some additional work

  2. he was assigned to do some more work

  3. to assign him to do some additional works

  4. is assigning some additional work for him

  5. assigned him to do some additional works

22. The mountain we climbed today was  from the hotel we are staying.

  1. about a fifteen-minutes-drive 2. around 15 minute to drive

  3. just a drive of fifteen-minute 4. roughly a 15-minutes-driving 

  5. approximately a 15-minute-drive 

23.  I wish that  at the reunion party yesterday. He shouldn’t have come!

  1. I was not met by my ex-boyfriend 2. I should not meet my ex-boyfriend

  3. I must not meet my ex-boyfriend 4. I had not met my ex-boyfriend

  5. I did not meet my ex-boyfriend

24.   the test result, John doesn’t want to do anything right now.

  1. He is disappointed with 2. Disappointing with 

  3. He is disappointing with 4. Be disappointed with

  5. Disappointed with

25. Your house would look better if the floor was polished,  .

  1. the broken front door were repaired, and the wall were repainted

  2. were repaired the front door, and repainted the wall

  3. repaired the broken front door, and repainted the wall

  4. repaired the broken front door, and the wall were repainted

  5. the broken front door was repaired, and the wall was repainted
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26. Do not use this elevator  .

  1. due to it fires 2. in case of fire

  3. whether it fires or not 4. instead of the fire

  5. despite of the fact that it fires

27.  The children were  games on the computer than in doing their assignments.

1. a lot more interesting of playing 2. far more interested to play

3. much more interested in playing 4. many more interesting in playing

5. more than interested on playing

28. Everyone in my class  the teacher’s purse.

1. has accused him for stealing 2. accused him that he had stolen

3. was accused with stealing 4. have accused him from stealing

5. accused him of stealing

29. The reports  will be checked by the professor tomorrow.

1. that did by the students 2. doing from the students

3. done by the students 4. which are doing by the students

  5. did from the students

30. Smoking too much can bring , including cancer. 

1. up various healthy problems 2. down various health problems

3. over various healthy problems 4. on various healthful problems

5. about various health problems
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 UFOs are unidentified flying objects, but no one really knows       31       Many 

researchers (called “ufologists”) have theories about what UFOs might be, but  

      32       no one can examine a UFO in a scientific laboratory, all of these ideas  

      33       educated guesses. We can offer a definition of UFOs, however, that 

you may find useful when you study the subject. 

 A UFO is the reported sighting of an object or light       34       or on land, 

whose appearance, trajectory, actions, motions, lights, and colors do not have  

a       35      , conventional, or natural explanation, and which cannot be  

explained,       36       by the original witness, but by scientists or technical experts 

      37       to make a common sense identification after examining the evidence. 

All kinds of people see UFOs. It does not matter whether you are rich or poor, or

uneducated, young or old. In fact, many people who       38       UFOs were not 

even looking for them when they had their sighting. The chances for seeing a UFO

      39       those people who live in small towns or in the country and are outside 

late at night. Although most of us here have never seen a UFO personally, some       

     40      say that their interest in UFOs was sparked by seeing a UFO when they 

were children or young adults.

4. Text Completion (10 marks)

Directions:  Choose the phrase or clause that BEST completes each blank 
in the text below.
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 31. 1. what is it? 2. what it is. 3. what are they?

  4. what they are. 5. what was that?

 32. 1. because 2. although 3. if

  4. whereas 5. still

 33.  1. only are really 2. are really only 3. is only really

  4. that really are only 5. which is really only

 34. 1. see from the sky 2. seeing on the sky 3. that can see above the sky

  4. are seen in the sky 5. seen in the sky

 35. 1. logically 2. logic 3. logical

  4. logistics 5. logician

 36.  1. both 2. either 3. each

  4. not only 5. whether or not

 37.  1. who try 2. that is trying 3. whose try

  4. whom try 5. are trying

 38. 1. reports to see 2. reported for seeing 3. reporting to see

  4. are reporting from seeing 5. report seeing

 39. 1. is more greater than 2. more greatly as 3. are greater for

  4. greater for 5. are as greatly as

 40. 1. colleagues of our 2. our colleagues 3. colleagues of ours

  4. of ours colleagues 5. colleague of us
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Part II: Reading Ability (40 marks)

1. Vocabulary (10 marks)

Directions:  Choose the BEST alternative to complete the passage below.

 The Rohingyas are one of the most       41       communities in the world.  

Although, they have been living in the state of Arakan since the 8th century 

(which is now part of Myanmar), the Rohingyas have been under extreme  

      42       by the Burmese government. They haven’t been       43       as citizens 

of The Union of Burma since the 1962 coup d’etat by General Ne Win. After  

decades of oppression and marginalization, the passing of the 1982 Citizenship 

Law deemed them       44       stateless.

 In Bangladesh, the Rohingyas are       45       with hardly any protection 

from their host country. A burden to the       46       populated country, the  

Rohingyas are living a harsh life in refugee camps, struggling from malnourishment, 

isolation,       47       and neglect. There is one registered camp situated meters 

away from the unregistered camp where 90,000       48       live. There is also  

another camp 15 miles away in Leda Bazaar, where approximately 25,000 Rohingyas 

live.

 Similar to the Rohingyas       49       in Myanmar, the Rohingya refugees are 

limited in their movement and often subject to exploitation. In refugee camps, the 

Rohingya women are       50       of sexual violence, children are denied education 

and there is limited access to health and medical aid.
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41.  1. accepted 2. ameliorated 3. persecuted 

  4. admired 5. supported

 42. 1. scrutiny 2. jeopardy 3. patience

  4. crisis 5. scarcity

 43. 1. elected 2. pursued 3. protested

  4. recognized 5. nominated

 44. 1. crucially 2. unavoidably 3. traditionally

  4. customarily 5. officially

 45. 1. concentrated 2. promoted 3. faced

  4. associated 5. involved

 46. 1. broadly 2. densely 3. cordially

  4. mortally 5. eventually

 47. 1. hygiene 2. wealth 3. prosperity

  4. inflation 5. illiteracy

 48. 1. refugees 2. preys 3. officials

  4. criminals 5. authorities

 49. 1. controlling 2. living 3. participating

  4. begging 5. allowing

 50. 1. performers 2. leaders 3. assassins

  4. rapists 5. victims
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2.  Reading Comprehension (30 marks)

Directions:  Read the information below and choose the BEST answer to 
each question that follows.  

Passage 1

About Bangkok

Location

Bangkok is the cultural, economic and political capital of Thailand. The city  

features both old-world charm and modern convenience. Many visitors in Bangkok 

are overwhelmed by the sheer size of the city and the vast number of attractions 

it has to offer. Indeed, there are many sightseeing opportunities in Bangkok, 

spanning for more than two centuries of rapid development following the city’s 

founding in 1782. Today, Bangkok is considered a transport hub and a popular 

travel destination in Asia.

Climate

Located near the equator, Bangkok has a tropical climate. The temperatures  

typically range from 19 to 38C (66-100 F). Monsoon rains fall predominately from 

May to August, and cooler weather occurs around November and December.

Population

Approximately 7 million of the country’s total population lives in Bangkok. The 

population of Thailand is roughly 65 million.

Language

Thai is the official language of Thailand. English is spoken and understood by 

some locals, particularly in civilized cities like Bangkok, Chiang Mai and Phuket.

Time

The standard time in Bangkok is GMT +7.

Bank

Banks are normally open Monday to Friday, from 8:30 am to 4:30 pm. Meanwhile, 
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branches and currency exchange booths located inside shopping malls are open 

during weekend, and they operate longer hours. 

Currency

The local currency is Thai Baht. The current exchange rate is approximately THB 

31 to USD1 (subject to change). Foreign currencies can be exchanged at banks, 

hotels, shopping malls and the airport. 

Credit cards

All major credit cards are accepted in most hotels, shops and restaurants. The 

most widely accepted credit cards are VISA and MasterCard. Restaurants and 

shops generally display signs indicating which cards are accepted.

Electricity

The standard voltage in Thailand is 220V. Power outlets usually accommodate 

flat two pronged plugs, though some feature holes for round plug ends. Only few 

power outlets feature three holes (grounded outlets) so it is necessary to have 

a three to two prong adapter when going to Bangkok.

Phone

The country code [+66] is used for calling Thailand from another country. The phone 

system in the country is modern and widespread. Local SIM cards for mobile phone 

can be purchased at the airport, shopping malls and convenience stores. Moreover, 

mobile phones from overseas will work in Thailand, provided they are compatible 

with GSM 900 and 1800 networks. Calling friends and family while in Bangkok using 

your roaming number is possible, however, the charges can be quite expensive. 

Meanwhile, payphones are available in most parts of Bangkok. They accept either coins 

or prepaid phone cards that can be purchased at convenience stores. Emergency 

numbers are often three or four digits, including 1555 for Tourist Police.

Emergency Telephone Number

Fire department, police and ambulance services are available via telephone number 

0-2255-9937.






