


คํานํา

พิชิตโจทย เปนแบบฝกเตรียมสอบเขา ม.1 มีโจทยที่พัฒนาศักยภาพตามรูปแบบการเรียนรู
ของผูเรียน กําจัดจุดออน เสริมจุดเดน พรอมเสริมสรางทักษะการคิดเพ่ือเตรียมความพรอมสู
สมรรถนะหลัก

 ภายในเลมมีเนื้อหาและแนวโจทยที่ทบทวนความเขาใจตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
ซึ่งออกแบบเนื้อหาสอดคลองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนเครื่องมือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนตาม วPA ชวยครูวางแผนการเรียนรูของผูเรียนเปน
รายบุคคล โจทยทุกขอในทุกหนวยการเรียนรู ไดออกแบบใหมีความทาทายการคิด โดยไลระดับ
จากงายไปยาก ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของ Bloom’s Taxonomy ดานพุทธิพิสัย ไดแก
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การประเมินคา และการสรางสรรค 
  สวนทายเลมมีแนวขอสอบเตรียมสอบเขาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 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

พิชิตโจทย มีการแบงระดับทักษะการคิดในแตละชุดอยางชัดเจน ดังนี้

ขอสอบทบทวนตามหัวขอ

ขอสอบทบทวนทายหนวย ระดับพื้นฐาน

ขอสอบทบทวนทายหนวย ระดับทาทาย

เพื่อฝกฝนทักษะการคิดของผูเรียนผานการทําขอสอบ
และเตรียมความพรอมสูสมรรถนะหลัก
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BasicUnit Test

Unit Test
Advance

จํา         เขาใจ      นําไปใช    วิเคราะห    ประเมินคา  สรางสรรค



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

My father always drinks …… in the morning.
= พอของฉันดื่ม ... ตอนเชาเปนประจํา
คําที่ทําใหประโยคสมบูรณคือ coffee = กาแฟ

รายงาน พิชิตโจทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ผลการประเมิน
ภาพรวมแบงเปนรายหนวย ทักษะการคิด

จํา
เขาใจ
นําไปใช
วิเคราะห

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

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)

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

หนวยการเรียนรู

หนวยหนังสือพิชิตโจทย
ป 61

ปที่ออกสอบ

ป 62 ป 63

























 1. Grammar

 2. Vocabulary

 3. Conversation

4. Reading
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คำำานาม (Noun : n.) คืำอ คำำ�ที่่�เร�ใชเ้รย่ก็ชื�อ คำน้ สัติว์ สิ�งของ สถ�น้ที่่� 
เหติ่ก็�รณ์์ วัน้เวล� หรอืสิ�งที่่�เป็็น้น้�มธรรม เชน่้

ช่ั่�อคำน สั่ติว์ ส่ถึานท่ี่� คำน สั่ติว์ สิ่� งข้อง สิ่�งที่่�เป็นนามธรรม
Justin Bieber, Bella, 
London, Bangkok (น้�มที่่�เป็็น้
ชื�อเฉัพ�ะ ติอ้งเข่ยน้น้ำ�ด้ว้ย
ติวัอกั็ษรพิมพ์ใหญเ่สมอ)

car, phone, dog, pet, 
hotel, accident

idea, happiness, danger, 
knowledge, love

1. คำำานาม ส�ม�รถแบ่งติ�มก็�รนั้บได้้ 2 ป็ระเภที่ ดั้งน่้�

1. Countable Noun คำำ�น้�มนั้บได้้

 ม่ที่ั�งร่ป็เอก็พจน์้และพห่พจน์้ โด้ยร่ป็พห่พจน์้ส�ม�รถที่ำ�ได้้โด้ยก็�ร
ระบ่จำ�น้วน้ตัิวเลขไว้หน้้�คำำ�น้�มได้้เลย เชน่้ two cars, three boys, seven 
days, eleven backpacks, nine months

1 Noun : คำำานาม

Grammar11
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Note
คำที่่�ลงที่้ายด้้วย o ต่่อไปน่ี้�เต่ิม s ได้้เลย  
  photo → photos 
  piano  → pianos 
  kilo     → kilos

กฎการเปล่ี่�ยนคำำานามนับได้้เอกพจน์เป็นพหููพจน์

กฎข้้อ 3  คำำ�ที่่�ลงที่�้ยด้้วย o
หน้้� o เป็็น้พยัญชน้ะ เติิม es
mango   →  mangoes 
tomato →  tomatoes 
hero   →  heroes

หน้้� o เป็็น้สระ เติิม s
radio     →  radios 
bamboo →  bamboos 
video     →  videos

หน้้� y เป็็น้พยัญชน้ะ เป็ล่�ยน้ y เป็็น้ i 
แล้ว เติิม es
fly    →  flies 
city  →  cities 
lady →  ladies   

กฎข้้อ 4 คำำ�ที่่�ลงที่�้ยด้้วย y
หน้้� y เป็็น้สระ เติิม s ได้้เลย 
day → days 
toy  → toys 
boy  → boys 
key  → keys

กฎข้้อ 1  เติิม s ที่�้ยคำำ� เชน่้
house     →  houses 
nut        →  nuts   
cup       →  cups 
student →  students 
book      →  books

กฎข้้อ 2  เติิม es ที่�้ยคำำ�ที่่�ลงที่�้ยด้้วย
bus     →  busses 
glass   →  glasses 
brush  →  brushes 
fox       →  foxes 
bench →  benches
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Choose the correct answer.

1.  I’m thirsty. Can I have …… please?

  1. waters    2. a water  

  3. one water    4. a glass of water

2.  Do you see …… in the sky?

  1. a rain  2. a snow  3. a bird  4. a weather

3.  A …… of bread

  1. bar   2. loaf   3. bottle  4. bucket

4.  A …… of rice

  1. can   2. bowl   3. roll   4. carton

5.  My teacher told me to collect ten …… .

  1. leaf   2. leafs   3. leave  4. leaves

6.  I caught 12 …… when I went fishing yesterday.

	 	 1.	fish		 	 2.	a	fish			 3.	fishs		 	 4.	fishes

7.  My grandmother has five …… .

  1. child   2. childs  3. childes  4. children

8.  Do you like …… snow?

  1. a   2. an   3. the   4. -

9.  He is …… pilot.

  1. a   2. an   3. the   4. -

10.  Why is …… moon so bright tonight?

  1. a   2. an   3. the   4. -

Self-practice 1
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BasicUnit Test

Part 1: Choose the correct answer. 

1.  They will arrive here …… .

  1. tomorrow    2. now

  3. yesterday    4. last week

2.  Henry saw …… beautiful ring. …… ring was very nice. However, he didn’t buy it.

 He bought …… new watch, instead.

  1. a/A/a    2. a/The/ a

  3. a/The/ the    4. the/The/ the

3.  Edward is asking Bella for her help.

 Edward : Please go to the stationery shop and buy a pen, an eraser and …… paper.

 Bella :     Sure, I’ll be back.

  1. a   2. an   3. any   4. some

4. Timothy …… his computer for 10 years.

  1. use   2. uses   3. used   4. has used

5. She is going …… the doctor tomorrow.

  1. seeing  2. see   3. to see  4. saw

6. On the way to a train station yesterday, my parents …… some oranges and a papaya.

  1. buy   2. buys   3. bought  4. have bought

7. A : How did Jennet …… here yesterday?

 B : She ……. here by bus.

  1. come/come    2. come/came

  3. came/came    4. came/come

  จำ       เข้าใจ      นี้ำไปใช่้    วิเครูาะห้์    ปรูะเมินี้ค่า  ส่รู้างส่รูรูค์
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   จำ        เข้าใจ      นี้ำไปใช่้    วิเครูาะห้์    ปรูะเมินี้ค่า  ส่รู้างส่รูรูค์

Unit Test
Advance

Part 1 : Choose the correct answer.

1.  A : How …… bread would you like?

 B : ……, please. Thank you.

  1. much, A bar    2. many, A bowl

  3. much, A slice    4. many, A bucket

2.  We have ten …… and eight …… in our farm.

  1. sheep, oxes    2. sheep, oxen

  3. sheeps, oxes    4. sheeps, oxen

3.  Can you lend me …… money?

  1. a   2. an  3. many  4. some

4.  …… earth goes round …… sun.

  1. A, a   2. A, the  3. The, a  4. The, the

5.  Rose and Jack are bookworms. …… like to go the library.

  1. They   2. She  3. We   4. He

6.  Dentists …… people whose job is to treat people’s teeth.

  1. be   2. is  3. am   4. are

7.  My feet …… cold, I was out when it was snowing.

  1. is   2. are  3. has   4. have

8.  …… I go in, please?

  1. May   2. Must  3. Might  4. should

9.  Danny always gets good grades, so he …… be very smart.

  1. can   2. must  3. might  4. could

10.  She …… be late. She must be on time.

  1. can not  2. may not 3. might not  4. would not



ภาษาอังกฤษพิชิตโจทย

ป.6

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 270.-

พิชิตโจทย ภาษาอังกฤษ ป.6

รหัสสินคา 9632003
ภาษาอังกฤษ

8 859281 715538

กลยุทธ พิชิตโจทย ทุกสนามสอบ

มาพรอมกับเว็บไซตจำลองการสอบเสมือนจริง

พ
ิชิตโจทย ภาษาอังกฤษ ป.6

จันทิมา อินทรเพ็
ชร

• ระบบทดสอบออนไลน เคร�่องมือชวยครู

ยกผลสัมฤทธ�์ของผูเร�ยน ตาม วPA

• เสร�มสรางทักษะเตร�ยมความพรอมเพื่อมุงสู

สมรรถนะหลัก

• เตร�ยมพรอมสอบเขา ม.1 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.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
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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

•

•

•
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

( )

•

•

•

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

( )

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
(

)

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

( )

ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 

มาพร้อมกับ
Online Testing System

(ตามเงื่อนไขบริษัท)


	ตัวอย่างเนื้อใน_พิชิตโจทย์ ภาษาอังกฤษ ป.6_water mark
	พิชิตโจทย์ อังกฤษ ป.6 หน้า คำนำ - หน้า 61 water mark




