


คํานํา

พิชิตโจทย มีการแบงระดับทักษะการคิดในแตละชุดอยางชัดเจน ดังนี้

ขอสอบทบทวนตามหัวขอ

ขอสอบทบทวนทายหนวย ระดับพื้นฐาน

ขอสอบทบทวนทายหนวย ระดับทาทาย

เพื่อฝกฝนทักษะการคิดของผูเรียนผานการทําขอสอบ
และเตรียมความพรอมสูสมรรถนะหลัก

Self-practice 1

BasicUnit Test

Unit Test
Advance

จํา         เขาใจ      นําไปใช    วิเคราะห    ประเมินคา  สรางสรรค

พิชิตโจทย เปนแบบฝกเตรียมสอบเขา ม.4 มีโจทยที่พัฒนาศักยภาพตามรูปแบบการเรียนรู
ของผูเรียน กําจัดจุดออน เสริมจุดเดน พรอมเสริมสรางทักษะการคิดเพ่ือเตรียมความพรอมสู
สมรรถนะหลัก

ภายในเลมมีเนื้อหาและแนวโจทยที่ทบทวนความเขาใจตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
ซึ่งออกแบบเนื้อหาสอดคลองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนเครื่องมือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนตาม วPA ชวยครูวางแผนการเรียนรูของผูเรียนเปน
รายบุคคล โจทยทุกขอในทุกหนวยการเรียนรู ไดออกแบบใหมีความทาทายการคิด โดยไลระดับ
จากงายไปยาก ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของ Bloom’s Taxonomy ดานพุทธิพิสัย ไดแก
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การประเมินคา และการสรางสรรค 

สวนทายเลมมีแนวขอสอบเตรียมสอบเขาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเตรียมพรอม
พิชิตทุกแนวโจทยในทุกสนามสอบ

พชิติโจทย มาพรอมกบัระบบการประเมนิผูเรยีนรายบคุคล ดวยเทคโนโลยีทีส่อดคลองมาตรฐาน
การเรียนรู ในรูปแบบ Online Testing System ที่มีโจทยในคลังขอสอบมากกวา 2,000 ขอ
สามารถฝกซํายําทวนได ไมจํากัดและไดทุกที่ทุกเวลา (ใช ไดทั้งระบบ iOS, Android และ PC)
พรอมเฉลยอยางละเอียดเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่องดวยตนเอง 

สามารถเขาระบบได โดยการสแกน QR Code จากสลิปที่แนบมากับทุกเลม การใชงาน
1 รหัส ตอผู ใชงาน 1 คน ระบบนี้เปนเครื่องมือที่ชวยครูในการประเมินผลการเรียนรูสูการวางแผน
การเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อนําไปวิจัยและพัฒนาผูเรียนไดทันที



คําแนะนําการใชสื
อ

• สรุปสั้นกระชับ
• อธิบายดวยภาพ
• ย้ำเรื่องสำคัญดวย Note และ Trick

• ตารางวิเคราะหสัดสวนขอสอบยอนหลัง
• ปกหมุด แสดงความถี่เรื่องที่ออกสอบบอย

1 2

FREE Online Testing System

ประเมินผูเร�ยน
ดวยส�่อเทคโนโลยี
สอดคลองมาตรฐานการเร�ยนรู

คลังโจทย
มากกวา 2,000 ขอ 

เฉลยละเอียด
พัฒนาการเร�ยนรูอยางตอเนื่อง

ประเมินการเร�ยนรูรายบุคคล
เพ�่อนําไปว�จัยและพัฒนาผูเร�ยนได

กราฟแสดงขอมูลทางสถิติ

ขอมูลทางสถิติอางอิงจากสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน) ปการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ย คือ 32.90
คะเเนนของคุณคือ 0.00

คําอธิบาย ทักษะการคิด : เขาใจ

chocolate (ช็อคโกแลต) เปนนามนับไมได
จึงไมสามารถเติม article นําหนาหรือเปลี่ยนเปนรูปพหูพจนได
แตสามารถเติมคําบอกปริมาณได (a bar = แทง)

จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห

รายงาน
เรื่อง Reading

คะเเนนที่ได                                             3 คะเเนน

ขอที่ตอบถูก 3 ขอ

ขอที่ตอบผิด 16 ขอ

ขอที่ไมไดทํา 1 ขอ

เวลาที่ใช                                               11:44 นาที

กราฟคะเเนนจําแนกตามทักษะการคิด

ศึกษาตารางวิเคราะหการเตรียมสอบ ทบทวนเนื้อหา

การออกแบบขอสอบตรงกับหนวยการเรียนรู มีกราฟแสดงผลคะแนน จําแนกตามทักษะการคิด

รายงาน พิชิตโจทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ผลการประเมิน
ภาพรวมแบงเปนรายหนวย ทักษะการคิด

จํา
เขาใจ
นําไปใช
วิเคราะห

รายงานผลการทดสอบตามสภาพจริง

สามารถนำผลการทดสอบรายบุคคลที่ระบบ
สงใหทางอีเมลไปใชประเมินหรือทำวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเรียนได

1

3

2

4

5

มีการเทียบคะแนนกับผูสอบทั้งระบบ

เมื่อทําในคลังขอสอบยอนหลัง 5 ป
มีเฉลยละเอียด เขาใจวิธีคิด พัฒนาตอยอด
การเรียนรูของผูเรียน สามารถฝก ซํ้า ยํ้า ทวน 
ได ไมจํากัด

ตารางวิเคราะหขอสอบตามแนวการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ยอนหลัง)

หนวยการเรียนรู

หนวยที่ 1 Grammar หนวยที่ 2 Vocabulary หนวยที่ 3 Conversation หนวยที่ 4 Reading

หนวยหนังสือพิชิตโจทย
ป 61

ปที่ออกสอบ

ป 62 ป 63

























1. Grammar

2. Vocabulary

3. Conversation

4. Reading
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Grammar11

1. Common Noun 
คืำ�น�มีท่ั�วไป

ท่ี�ใช้เ้รยีกสิ�งตั้่�ง ๆ

 คืำ�ท่ี�เร�ใช้เ้รยีกช้ื�อ คืน สัตั้ว์ สิ�งขึ้อง สถ้�นท่ี� วัน เวลั� เหูตั้่ก�รณ์ คืว�มีคิืด้ 
คืว�มีรูส้้ก ท่ั�งท่ี�มีีรูปธรรมีแลัะน�มีธรรมี ส�มี�รถ้แบ่งได้้หูลั�ยรูปแบบ ดั้งนี�

Concrete Noun : สิ�งท่ี�ส�มี�รถ้มีองเห็ูนแลัะสัมีผ่สัได้้
เช้น่ policeman, hospital, lion, book, computer

Abstract Noun : สิ�งท่ี�เป็นน�มีธรรมี ไม่ีส�มี�รถ้เห็ูน
หูรอืสัมีผ่สัได้้
เช้น่ love, freedom, beauty, work, belief, service

Collective Noun : คืำ�ท่ี�แสด้งกลั่่มีหูรอืหูมีวด้หูมีู่
เช้น่ a group of people, a flock of birds, an army of ants, 
a stack of wood, a bunch of flowers

1 Noun : คำำานัาม

1. แบ่่งตามชนิัด้

ชื�อคำนั เช้น่ Harry, Michael, Jane, Somsri, Thomas
ชื�อสถานัท่ั่� เช้น่ New York, London, Paris, Bangkok
ชื�อวันัแลี่ะเด้ือนั เช้น่ Tuesday, Friday, March, April
ชื�อย่�หู้อ เช้น่ Samsung, Pepsi, Toyoya, Lays

2. Proper Noun
ช้ื�อเฉัพ�ะขึ้องสิ�งตั้่�ง ๆ

คืำ�น�มีกลั่่มีนี� ข้ึนัตน้ัด้้วย
ตวัพิมพ์ใหูญ่เสมีอ

iPhone
Samsung Cell

phone

Pepsi
Coke Soda

pop

proper N.

Noun Noun

proper N.
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มีี 2 ลัักษณะคืือ 
 คืำ�น�มีเอกพจน์ (Singular noun) : มีีจำ�นวนเท่�่กับ 1
 คืำ�น�มีพหููพจน์ (Plural noun) : มีีจำ�นวนตั้ั�งแตั้่ 2 ข้ึ้�นไป

1. Countable Noun
น�มีนับได้้

 2. แบ่่งตามการนัับ่

กฎการเปล่ี่�ยนัคำำานัามเอกพจน์ัเป็นัคำำานัามพหููพจน์ั

1. คำำานัามทั่ั�วไป

หูน้ัา o 
เป็นัพยัญชนัะ

หูน้ัา y 
เป็นัพยัญชนัะ

หูน้ัา o 
เป็นัสระ

หูน้ัา y 
เป็นัสระ

2. ลี่งท้ั่ายด้้วย s, ss, ch, x, z

6. คำงรูปเด้ิม

3. ลี่งทั่้ายด้้วย o

4. ลี่งท้ั่ายด้้วย y

5. ลี่งท้ั่ายด้้วย f หูรือ fe

7. เปลี่่�ยนัรูปไปเลี่ย

เตั้ิมี -s

เตั้ิมี -es

fish, sheep, deer, salmon

เตั้ิมี -es

เปลัี�ยน y เป็น i
แลั้วเตั้ิมี -es

เปลัี�ยน f เป็น v
แลั้วเตั้ิมี -es

เตั้ิมี -s

เตั้ิมี -s

cups, students, books

buses, glasses, brushes

mangoes, heroes, tomatoes

party     →  parties
country   →   countries

thief    →  thieves
leaf    →  leaves

ox           →   oxen            man     →   men
child      →   children     tooth   →   teeth
mouse   →   mice             foot     →   feet

radios, bamboos, videos

days, boys, keys, toys
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Choose the correct answer.

1. Can I have ……, please?

  1. a toothpaste    2. some toothpastes

  3. any toothpastes   4. a tube of toothpaste

2. Lora gave me …… on Valentine’s Day.

  1. chocolates    2. a chocolate

  3. one chocolate   4. a bar of chocolate

3. I’m going to …… to get …… .

  1. starbucks, coffee   2. Starbucks, coffee

  3. starbucks, a coffee   4. Starbucks, a coffee

4. She sent her …… invitation.

  1. a     2. an

  3. the     4. -

5. My cousin is going to study in …… European country.

  1. a     2. an

  3. the     4. -

6. These shirts are really beautiful. Where did you buy …… ?

  1. they     2. them

  3. their     4. theirs

7. I want to call Rita. Do you know …… phone number?

  1. she     2. her

  3. hers     4. herself

8. Can we borrow your car? …… broke down.

  1. Us     2. Our

  3. Ours    4. Ourselves

Self-practice 1
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   จำ        เข้้าใจ      นำไปใช้้    วิิเคราะห์์    ประเมิินค่า  สร้างสรรค์

Unit Test

Choose the best answer. (Item 1.-16.)

1. A : I’ve got …… in the car.
B	:	I’ll	get	it	to	drink.

1. a whisky 2. a whisky of bottle
3. a bottle of whisky 4. a bottle whisky

2. Every man and woman voted for …… leader.
1. their 2. his 3. her 4. Them

3. His knowledge of languages …… him in his work.
1. helps 2. help 3. are helping  4. have helped

4. Papaya juice relieves …… stomach disorders.
1. much 2. every 3. a lot of 4. any

5. There are only …… books left in the store because they are the hot sellers.
1. any 2. a few 3. many 4. a little

6. …… she still has a cold, she will still go to the meeting.
1. Because 2. Therefore  3. Due to 4. Although

7. She always does her job neatly, …… .
1. perfectly and fast 2. perfect and fastly
3. perfectly and fastly 4. perfect and fast

8. If I …… what was going on, I …… you everything. I wasn’t there when it happened.
1. know, tell 2. know, will tell
3. know, would tell 4. knew, would tell

9. If someone doesn’t pay …… electricity bill, …… might end up without light.
1. his, he 2. their, they  3. their, his 4. his, they

10. If John told the police the truth, …… .
1. he will not get in trouble 2. he would not get in trouble
3. he doesn’t get in trouble 4. he didn’t get in trouble

Basic
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Unit Test
Advance

   จำ        เข้้าใจ      นำไปใช้้    วิิเคราะห์์    ประเมิินค่า  สร้างสรรค์

Choose the best answer. (Item 1.-21.)

1. A guy …… talked to you last night at the party is actually the famous singer!
1. whose 2. why 3. when 4. who

2. I like …… Android phones, but my brother likes …… Apple’s.
1. - , - 2. a, a 3. an, an 4. the, the

3. She told me she could do it ……., but I don’t believe …… .
1. hers, her 2. hers, she 3. herself, she  4. herself, her

4. He …… hungry. Has he eaten yet?
1. sees 2. eats 3. seems 4. goes

5. …… he is wealthy, his health is poor.
1. However  2. Although 3. Moreover  4. As well as

6. This is …… cartoon model I bought at a second-hand shop.
1. old, Japanese, wooden
2. Japanese, old, wooden
3. old, wooden, Japanese
4. Japanese, wooden, old

7. I will give you …… call as soon as he …… .
1. - , arrived  2. a , arrives 3. - , arrives  4. a , arrived

8. Go …… the hospital, and you will see the bakery …… the bank and the police station.
1. along, next to 2. pass, opposite
3. past, between 4. through, behind

9. The boy …… was given the winning award.
1. which robot was best in class
2. whose robot was the best in class
3. that his robot was best in class
4. which his robot was the best in class



ภาษาอังกฤษพิชิตโจทย

ม.3

จันทิมา อินทรเพ็ชร

แบบฝกเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ชุด  พิชิตโจทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด  
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2622 2999  โทรสาร 0 2622 1311-8 www.aksorninspire.com 280.-

พิชิตโจทย ภาษาอังกฤษ ม.3

รหัสสินคา 9332014
ภาษาอังกฤษ

8 859281 715545

กลยุทธ พิชิตโจทย ทุกสนามสอบ

มาพรอมกับเว็บไซตจำลองการสอบเสมือนจริง

พ
ิชิตโจทย ภาษาอังกฤษ ม.3

จันทิมา อินทรเพ
็ชร

• ระบบทดสอบออนไลน เคร�่องมือชวยครู

ยกผลสัมฤทธ�์ของผูเร�ยน ตาม วPA

• เสร�มสรางทักษะเตร�ยมความพรอมเพื่อมุงสู

สมรรถนะหลัก

• เตร�ยมพรอมสอบเขา ม.4 สรุปเนื้อหาสำคัญ 

พรอมทบทวนผานโจทยแตละหัวขอจากงาย–ยาก

FREE Online Testing System

คลังโจทย
มากกวา 2,000 ขอ 

ประเมินผูเร�ยนดวยสื่อเทคโนโลยี 

สอดคลองมาตรฐานการเร�ยนรู
เฉลยละเอียด

พัฒนาการเร�ยนรู
อยางตอเนื่อง

ประเมินการเร�ยนรู
รายบุคคล เพื่อนำไปว�จัย

และพัฒนาผูเร�ยนได

ตรงจ�ด. เนื้อหาสอดคลองหลักสูตรและสาระการเรียนรูแกนกลาง. มีระบบวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของตนเอง เพื่อวางแผนทบทวน. เก็บประวัติการทำโจทย ชวยครูวิเคราะหและวางแผนสงเสริมผูเรียนไดตรงจุด

เพิ่มผลสัมฤทธ�์พิช�ตคะแนนสอบ . เสริมเทคนิคการทำโจทยหลากหลายรูปแบบ พรอมพิชิตทุกสนามสอบ. สรุปเนื้อหากระชับ อานงาย เขาใจไดเร็ว พรอม Note และ Trick ชวยในการทำโจทย

ยกระดับทักษะการคิด. พัฒนาทักษะการคิด ดวยโจทย ไลระดับทักษะการคิดจากขั้นพื้นฐานไปสูขั้นสูง. เนนการคิดวิเคราะหผานสถานการณในชีวิตจริง. พรอมแนวขอสอบเตรียมเขาระดับชั้น ม.4 ทายเลม

ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 

มาพร้อมกับ
Online Testing System

(ตามเงื่อนไขบริษัท)

•

•

•

สังคมศึกษาฯ
พิชิตโจทย

ป.6

ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 
Online Testing System

( )
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด  
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2622 2999  โทรสาร 0 2622 1311-8 www.aksorninspire.com 270.-

8 859281 715521

พิชิตโจทย 

พ
ิชิตโจทย สังคมศึกษาฯ ป.6

FREE
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...

ป.6
วิทยาศาสตร
พิชิตโจทย

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด  
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2622 2999  โทรสาร 0 2622 1311-8 www.aksorninspire.com 270.-

8 859281 715507

พิชิตโจทย 

พ
ิชิตโจทย วิทยาศาสตร ป.6
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•
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ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 
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คณิตศาสตร
พิชิตโจทย
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4
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A B C

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด  
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2622 2999  โทรสาร 0 2622 1311-8 www.aksorninspire.com 270.-

8 859281 715491

พิชิตโจทย 

พ
ิชิตโจทย คณ

ิตศาสตร ป.6
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ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 
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ภาษาไทย
พิชิตโจทย

ป.6

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด  
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2622 2999  โทรสาร 0 2622 1311-8 www.aksorninspire.com 270.-

8 859281 715514

พิชิตโจทย 

พ
ิชิตโจทย ภาษาไทย ป.6
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ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 
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( )

ภาษาอังกฤษ
พิชิตโจทย

ม.3

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด  

142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0 2622 2999  โทรสาร 0 2622 1311-8 www.aksorninspire.com

280.-

8 859281 715545

พิชิตโจทย 
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ภาษาอังกฤษ
พิชิตโจทย

ป.6

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด  
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2622 2999  โทรสาร 0 2622 1311-8 www.aksorninspire.com 270.-

8 859281 715538

พิชิตโจทย 
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	พิชิตโจทย์ อังกฤษ ม.3 หน้า คำนำ - หน้า 77 water mark

