


คำ�นำ�

พิชิตโจทย์ เป็นแบบฝึกเตรียมสอบเข้า ม.1 มีโจทย์ที่พัฒนาศักยภาพตามรูปแบบการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน กำ�จัดจุดอ่อน เสริมจุดเด่น พร้อมเสริมสร้างทักษะการคิดเพ่ือเตรียมคว�มพร้อมสู่ 
สมรรถนะหลัก 

ภายในเล่มมีเนื้อหาและแนวโจทย์ที่ทบทวนความเข้าใจตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ซึ่งออกแบบเนื้อหาสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเครื่องมือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนรู้ของผู้เรียนต�ม วPA ช่วยครูว�งแผนก�รเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น 
ร�ยบุคคล โจทย์ทุกข้อในทุกหน่วยการเรียนรู้ ได้ออกแบบให้มีความท้าทายการคิด โดยไล่ระดับ 
จากง่ายไปยาก ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy ด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ 
ความจำา ความเข้าใจ การนำาไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ 

ส่วนท้ายเล่มมีแนวข้อสอบเตรียมสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมพร้อม 
พิชิตทุกแนวโจทย์ในทุกสนามสอบ

พิชิตโจทย์ มาพร้อมกับระบบก�รประเมินผู้เรียนร�ยบุคคลด้วยเทคโนโลยีที่สอดคล้องมาตรฐาน
การเรียนรู้ ในรูปแบบ Online Testing System ที่มีโจทย์ในคลังข้อสอบมากกว่า 2,000 ข้อ 
สามารถฝึกซ้ำาย้ำาทวนได้ ไม่จำากัดและได้ทุกท่ีทุกเวลา (ใช้ ได้ทั้งระบบ iOS, Android และ PC) 
พร้อมเฉลยอย่างละเอียดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง 

สามารถเข้าระบบได้ โดยการสแกน QR Code จากสลิปที่แนบมากับทุกเล่ม การใช้งาน 
1 รหัส ต่อผู้ ใช้งาน 1 คน ระบบนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยครูในการประเมินผลการเรียนรู้สู่การวางแผน
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำาไปวิจัยและพัฒนาผู้เรียนได้ทันที

พิชิตโจทย์ มีการแบ่งระดับทักษะการคิดในแต่ละชุดอย่างชัดเจน ดังนี้

ข้อสอบทบทวนต�มหัวข้อ

ข้อสอบทบทวนท้�ยหน่วย ระดับพื้นฐ�น

ข้อสอบทบทวนท้�ยหน่วย ระดับท�้ท�ย

เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดของผู้เรียนผ่านการทำาข้อสอบ 
และเตรียมความพร้อมสู่สมรรถนะหลัก

BasicUnit Test

Unit Test
Advance

จำ�         เข้�ใจ      นำ�ไปใช้    วิเคร�ะห์    ประเมินค่�  สร้�งสรรค์

Self-practice 1



คำ�แนะนำ�ก�รใชสื�อ

• สรุปส้ันกระชับ
• อธิบายด้วยภาพ
• ยำ้าเร่ืองสำาคัญด้วย Note และ Trick

• ตารางวิเคราะห์สัดส่วนข้อสอบย้อนหลัง
• ปกหมุด แสดงความถ่ีเร่ืองท่ีออกสอบบ่อย
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FREE Online Testing System

ประเมินผูเร�ยน
ดวยส�่อเทคโนโลยี
สอดคลองมาตรฐานการเร�ยนรู

คลังโจทย
มากกวา 2,000 ขอ 

เฉลยละเอียด
พัฒนาการเร�ยนรูอยางตอเนื่อง

ประเมินการเร�ยนรูรายบุคคล
เพ�่อนําไปว�จัยและพัฒนาผูเร�ยนได

พิชิตโจทย์ ภ�ษ�ไทย ระดับชั้นประถมศึกษ�ปที่ 6

หน่วยที่ 1 ก�รอ่�นในชีวิตประจำ�วัน 

หน่วยที่ 2 ก�รอ่�นร้อยแก้ว-ร้อยกรอง

หน่วยที่ 3 ก�รเขียน

หน่วยที่ 4 ก�รรับส�รในชีวิตประจำ�วัน

หน่วยที่ 5 ชนิดและหน้�ที่ของคำ�

กร�ฟแสดงข้อมูลท�งสถิติ

ข้อมูลท�งสถิติอ้�งอิงจ�กสถ�บันทดสอบก�รศึกษ�แห่งช�ติ
(องค์ก�รมห�ชน) ปก�รศึกษ� 2562
คะแนนเฉลี่ย คือ 32.90
คะเเนนของคุณคือ 0.00

ร�ยง�น พิชิตโจทย์ ภ�ษ�ไทย
ระดับชั้นประถมศึกษ�ปที่ 6

ผลก�รประเมิน
ภ�พรวมแบ่งเปนร�ยหน่วย ทักษะก�รคิด

จำ�
เข้�ใจ
นำ�ไปใช้
วิเคร�ะห์
ประเมินค่�

ศึกษ�ต�ร�งวิเคร�ะห์ก�รเตรียมสอบ ทบทวนเนื้อห�

ก�รออกแบบขอสอบตรงกับหนวยก�รเรียนรู มีกร�ฟแสดงผลคะแนน จำ�แนกต�มทักษะก�รคิด

ร�ยง�นผลก�รทดสอบต�มสภ�พจริง

สามารถนำาผลการทดสอบรายบุคคลท่ีระบบ
ส่งให้ทางอีเมลไปใช้ประเมินหรือทำาวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้
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มีก�รเทียบคะแนนกับผูสอบทั้งระบบ

เมื่อทำาในคลังข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี
มีเฉลยละเอียด เข้าใจวิธีคิด พัฒนาต่อยอด
การเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถฝึก ซำ้า ยำ้า ทวน 
ได้ ไม่จำากัด

ต�ร�งวิเคร�ะห์ขอสอบต�มแนวก�รทดสอบ

ท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติข้ันพ้ืนฐ�น (ยอนหลัง)

หน่วยก�รเรียนรู้

หนวยหนังสือ
พิชิตโจทย์ ป 61

ปที่ออกสอบ

ป 62 ป 63
หนวยยอย

1. ก�รอ่�นในชีวิต 
 ประจำ�วัน

2. ก�รอ่�นร้อยแก้ว-
 ร้อยกรอง

3. ก�รเขียน

การอานคําในภาษาไทย   

การอานในชีวิตประจําวัน   

การอานจับใจความ   

การอานอยางมีวิจารณญาณ   

การเขียนเพ่ือการส่ือสาร    

โวหาร    

คำ�อธิบ�ย ทักษะก�รคิด : เข้�ใจ

ตัวเลือกนี้ใช้ภ�ษ�ระดับท�งก�ร เพร�ะไม่มีภ�ษ�พูด

ปะปนอยู่ในข้อคว�มที่ยกม� ส่วนตัวเลือกอื่นๆ เปน

ภ�ษ�ระดับไม่เปนท�งก�รลงไป โดยมีภ�ษ�พูดคือ 

ดูปงม�ก หว�นเจี๊ยบ อย่�งเยอะ

เข้�ใจ นำ�ไปใช้ วิเคร�ะห์ ประเมินค่�

ร�ยง�น
เรื่อง ระดับภ�ษ�และคำ�ร�ช�ศัพท์
คะเเนนที่ได้                                             3 คะเเนน

ข้อที่ตอบถูก 3 ข้อ

ข้อที่ตอบผิด 16 ข้อ

ข้อที่ไม่ได้ทำ� 1 ข้อ

เวล�ที่ใช้                                               11:44 น�ที

กร�ฟคะเเนนจำ�แนกต�มทักษะก�รคิด

จำ�

หน่วยท่ี 1 

การอ่านในชีวิตประจำาวัน 

หน่วยท่ี 2 

การอ่านร้อยแก้ว-ร้อยกรอง

หน่วยท่ี 3 

การเขียน

หน่วยท่ี 4 

การรับสารในชีวิตประจำาวัน

หน่วยท่ี 5 

ชนิดและหน้าท่ีของคำา

หน่วยท่ี 6 

คำายืมภาษาต่างประเทศ 



คําที่มีตวัการันต์
คือ คําที่มีพยัญชนะที่มีเครือ่งหมายทณัฑฆาต ( ์) กํากับ ซึง่อาจอยู่กลางคําหรอื

ทา้ยคําก็ได้ โดยการอ่านจะไม่ออกเสียงตัวการนัต์

1   การอ่านคําในภาษาไทย

การอ่านในชีวิตประจําวัน11

ตัวการนัต์ 1 ตัว
ศุกร์ ฟารม์ องค์

ตัวการนัต์ 2 ตัว
จันทร์ ศาสตร ์กาญจน์

ตัวการนัต์ 3 ตัว
ลักษมณ์

-

Note

คําที่เป็นอักษรนํา 
 คือ คําที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัวประสมสระเดียวกัน เวลาอ่านจะออกเสียงได้ดังน้ี

ทัณฑฆาต คือ เครื่องหมายที่ใชฆาตัวอักษรที่ไมตองออกเสียง
ตัวการันต คือ ตัวอักษรที่มีทัณฑฆาตกํากับอยู เพราะฉะนั้น 
ทัณฑฆาต และ ตัวการันต ไมใชตัวเดียวกัน

อักษรสูง อักษรกลาง นําหน้าอักษรตํ่าเดี่ยว เป็นคําที่ออกเสียง 2 พยางค์
โดยพยางค์แรกอ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียง ส่วนพยางค์ที่ 2 อ่านออกเสียง
เป็น ห นํา เชน่

ฉลาม อ่านว่า ฉะ-หลาม
องุน่ อ่านว่า อะ-หงุน่

ตัว ห นําหน้าอักษรต่ําเดี่ยว ออกเสียง
พยางค์เดียว ไม่ออกเสียงที่ตัว ห แต่เสียง
วรรณยกุต์เป็นไปตามเสียงตัว ห ที่นํา
เชน่ หนู หญ้า หลาย

ตัว อ นําตัว ย ออกเสียงพยางค์เดียว 
ไม่ออกเสียงตัว อ แต่เสียงวรรณยกุต์
เป็นไปตามเสียงตัว อ ที่นํา มีเพียง 
4 คํา ได้แก่ อย่า อยู่ อย่าง อยาก
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Note

คําที่ใช ทร เหลานี้ เปนคําควบกลําแท เชน นิทรา 
จันทรา อินทรา ภัทระ ทรัมเปต

คําควบกลํ้า 
คือ คําที่มีพยัญชนะต้นที่ควบกับตัว ร ล ว แล้วประสมสระตัวเดียวกัน เมื่ออ่านจะ

ออกเสียงกล้ํากัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

คําพ้องรูปและคําพ้องเสียง
คําพ้อง คือ คําที่ออกเสียงเหมือนกัน หรอืเขียนเหมือนกัน หรอืมีทัง้สองอย่าง 

โดยในที่น้ีจะกล่าวถึงคําพ้องรูปและคําพ้องเสียง

คําพ้องรูป
คําทีเ่ขยีนเหมอืนกนั แตอ่า่นออกเสียงตา่งกนั ความหมายตา่งกนั 
เชน่  เพลา อ่านว่า เพลา และ เพ-ลา

สระ อ่านว่า สะ-หระ และ สระ

การอานคําพองรูปตองสังเกตคําแวดลอม 
และความหมายที่ปรากฏอยูในประโยค

Trick

คําพ้องเสียง
คําทีเ่ขยีนตา่งกัน แต่อา่นออกเสียงเหมือนกนั ความหมายตา่งกนั
เชน่  ชน ชนม์ ชล อ่านว่า ชน

ศาล สานต์ สาน อ่านว่า สาน

ควบกลํ้าแท้
คําที่มีพยัญชนะต้นประสมกับ ร ล ว ตัวใดตัวหน่ึง แล้วออกเสียงพยัญชนะต้น
ทัง้สองตัวพรอ้มกัน เชน่ กราบ ปลา ควัน

ควบกล้ําไม่แท้
คําที่มีพยัญชนะต้นประสมกับ ร เมื่ออ่านออกเสียงจะอ่านเฉพาะเสียงพยัญชนะ
ตัวหน้าหรอืออกเสียงแปรเป็นเสียงพยัญชนะตัวอื่น เชน่ ทรุด อ่านว่า ซุด 

ทราย อ่านว่า ซาย
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Self-practice 1

1. จากหลักการของคำาที่เป็นอักษรนำา	คำาในข้อใดไม่ใช่คำาที่เป็นตัว	อ	นำา	ย

1. อยู่

2. อย.

3. อยาก

4. อย่าง

2. ข้อใดปรากฏคำาที่ใช้ตัวการันต์ไม่ถูกต้อง

1. ประพันธ์	ซื่อสัตย์

2. สัมพันธ	์เหตุการณ์

3. คัมภีธ์	ลูกบาศก์

4. ดึกดำาบรรพ์	กรรมพันธุ์

3. คำาในข้อใดมีตัวการันต์เท่่ากับคำาว่า	“วันจันทร์”

1. บริสุทธิ์

2. กล้องฟิล์ม

3. สายสิญจน์์

4. พระลักษมณ์

4. คำาในข้อใดไม่ใช่คำาที่เป็นอักษรนำา

1. สวาย

2. ปลาย

3. ฉงาย

4. หวาน

5. คำาในข้อใดออกเสียงควบกล้ำา

1. กรด

2. จรด

3. ตลาด

4. สวรรคต
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1.	 คำาว่า	“สมาธิ”	เมื่อนำาไปใช้ในข้อใด	อ่านออกเสียงไม่เหมือนกัน

	 	 1.	(1)	คุณแม่นั่งสมาธิก่อนนอน	(2)	คุณพ่อไม่ชอบให้ใครมารบกวนสมาธิเวลาทำางาน

	 	 2.	(1)	คุณยายชอบนั่งสมาธิในสวนเป็นประจำา	(2)	คุณตาชอบนั่งขัดสมาธิเวลากินข้าวที่บ้าน

	 	 3.	(1)	นกต้องทำาสมาธิก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง	(2)	แมวไม่ค่อยมีสมาธิจึงอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง

	 	 4.	(1)	มณีเป็นคนสมาธิสั้นเธอจึงพยายามจดจ่อกับการทำางาน	(2)	ทิพย์พูดเสียงดังรบกวน  

	 	 			สมาธิของคนอื่น

2.	 จากประโยคที่กำาหนดให้	ควรเลือกใช้คำาที่มีตัวการันต์ในข้อใดมาเติมจึงจะถูกต้องตามลำาดับ

   	 	 วันนี้…(1)…เสีย	เขมจึงต้องโหน…(2)…ไปพบ…(3)…ที่โรงพยาบาลแทน

	 	 1.	(1)	รถยนต์	 (2)	เถาวัลย์	 (3)	พราหมณ์

	 	 2.	(1)	โทรทัศน์	 (2)	รถเมล์	 (3)	พระอินทร์

	 	 3.	(1)	โทรศัพท์	 (2)	สายสิญจน์	 (3)	อาจารย์

	 	 4.	(1)	รถยนต์	 (2)	รถเมล์	 (3)	แพทย์

3.	 จากข้อความที่กำาหนด	คำาที่เป็นอักษรนำาในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในข้อความต่อไปนี้

					 	 ชาวประมงทอด…(1)...เรือ	ก่อนจะขึ้นจาก…(2)...เพื่อไปซื้อของที่…(3)... 

	 วันนี้น้องสาวของเขาไม่…(4)…บ้าน	เขาจึงทำาอาหารที่น้องสาว…(5)…กินเอาไว้หลายชนิด

	 	 1.	(1)	เสมอ	 (2)	ถนน	 (3)	ตลิ่ง	 (4)	ฉลาด		(5)	อยู่

	 	 2.	(1)	สมอง	 (2)	ตลิ่ง	 (3)	สนาม	 (4)	หนี		 (5)	หยุด

	 	 3.	(1)	จวัก	 (2)	ถนน	 (3)	ตลาด	 (4)	ขยัน		 (5)	ขยาด

	 	 4.	(1)	สมอ	 (2)	ตลิ่ง	 (3)	ตลาด	 (4)	อยู่		 (5)	อยาก

4.	 คำาควบกล้ำาในข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในข้อความต่อไปนี้

					 	 กานดา…(1)…ตัวไม่ทันเพราะต้องย้ายบ้านกะทันหัน	เธอ…(2)...ใจและ…(3)...มาก

	 จนเป็นโรค…(4)…ไหลย้อนและเป็นโรคซึม…(5)…

	 	 1.	(1)	ปรับ	 (2)	ปลื้ม	 (3)	เครียด		(4)	กลบ		 (5)	ทรุด

	 	 2.	(1)	ปรับ	 (2)	กลุ้ม	 (3)	เครียด		(4)	กรด		 (5)	เศร้า

	 	 3.	(1)	แทรก	 (2)	ปลอบ	 (3)	ปลื้ม		 (4)	กรด		 (5)	เศร้า

	 	 4.	(1)	เปลี่ยน	 (2)	เครียด	 (3)	เกลียด		(4)	กลบ		 (5)	แทรก

BasicUnit Test
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1. ข้อใดใช้ตัวการันต์ต่างจากข้ออื่น

1. หลวงตาผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือให้น้อง

2. เขาชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากที่สุด

3. แม่พาน้องไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษารากฟัน

4. แม่มดใช้เวทมนตร์สาปให้เจ้าชายกลายเป็นกบ

2. จากข้อความที่กำาหนดให้	คำาที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ตัวการันต์ต่างจากข้ออื่น

  นักข่าวหลายสำานักได้เข้าสัมภาษณ	์นายสันติ	ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดทำาภาพยนตร์ที่

นำาเสนอเกี่ยวกับการค้นหาซากอารยธรรม	โดยเขาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสัญลักษณ์ที่ปรากฏ

ตามสถานที่ต่าง	ๆ	ทั่วโลก

1. สัญลักษณ์ 2. สัมภาษณ์

3. ภาพยนตร์ 4. วิทยาศาสตร์

3. ข้อใดมีคำาที่ออกเสียงเหมือนคำาว่า	“ถลาง”

1. ด้วยเห็นแม่แต่รูปนิมิตไว้

2. สินสมุทรหยุดอยู่ดูนางยักษ์

3. เห็นผิดพักตร์มารดาน่าสงสัย

4. สงสัยใจออกขวางกลางคงคา

4. จากข้อความที่กำาหนดให้	คำาใดไม่ใช่อักษรนำาทั้งหมด

  แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง	 เหมือนร้างห้องมาหยารัศม	ี

นกแก้วจับแก้วพาที	 	 เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา

1. มาหยา	รัศมี

2. รัศม	ีเหมือน

3. เหมือน	ร้างห้อง

4. มาหยา	เหมือน

5. คำาที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดต่อไปนี้อ่านออกเสียงต่างจากข้ออื่น

1. แม่ซื้อพุทรามาจากตลาดเมื่อเช้า

2. ต้นแสงจันทราเป็นพืชมงคลชนิดหนึ่ง

3. บ้านหลังนั้นทรุดโทรมมากเพราะไม่มีคนดูแล

4. อาชีพนางแบบเป็นอาชีพที่ต้องดูแลทรวดทรงให้สวยงามเสมอ

Unit Test
Advance
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• ระบบทดสอบออนไลน เคร�่องมือชวยครู

ยกผลสัมฤทธ�์ของผูเร�ยน ตาม วPA

• เสร�มสรางทักษะเตร�ยมความพรอมเพื่อมุงสู

สมรรถนะหลัก

• เตร�ยมพรอมสอบเขา ม.1 สรุปเนื้อหาสำคัญ 

พรอมทบทวนผานโจทยแตละหัวขอจากงาย–ยาก

ภาษาไทยพิชิตโจทย

กัญชพร เชื้อชัย

แบบฝกเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ชุด  พิชิตโจทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

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.-

พิชิตโจทย ภาษาไทย ป.6

รหัสสินคา 9631006
ภาษาไทย

8 859281 715514

กลยุทธ พิชิตโจทย ทุกสนามสอบ

มาพรอมกับเว็บไซตจำลองการสอบเสมือนจริง

พ
ิชิตโจทย ภาษาไทย ป.6

กัญ
ชพ

ร เชื้อชัย

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.1 ทายเลม

•

•

•

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

...

..

...

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

•

•

•
FREE

...

..

...

ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 
Online Testing System

( )

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 

พ
ิชิตโจทย ภาษาอังกฤษ ม.3

•

•

•
FREE

...

..

...

ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 
Online Testing System

( )

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 

พ
ิชิตโจทย ภาษาอังกฤษ ป.6

•

•

•
FREE

...

..

...

ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 
Online Testing System

( )

•

•

•

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

FREE

...
..
...

ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 

Online Testing System
(

)

•

•

•

คณิตศาสตร
พิชิตโจทย

ป.6
5
9

4
9 =+

E
F

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

...

..

...
FREE

ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 
Online Testing System

( )

เชื้อชัยเชื้อชัย

ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 

มาพร้อมกับ
Online Testing System

(ตามเงื่อนไขบริษัท)
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