


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 สามารถฝกซํายําทวนได ไมจํากัดและไดทุกที่
ทุกเวลา (ใช ไดทั้งระบบ iOS, Android และ PC) พรอมเฉลยอยางละเอียดเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนอยางตอเนื่องดวยตนเอง 

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

พิชิตโจทย มีการแบงระดับทักษะการคิดในแตละชุดอยางชัดเจน ดังนี้

ขอสอบทบทวนตามหัวขอ

ขอสอบทบทวนทายหนวย ระดับพื้นฐาน

ขอสอบทบทวนทายหนวย ระดับทาทาย

เพื่อฝกฝนทักษะการคิดของผูเรียนผานการทําขอสอบ
และเตรียมความพรอมสูสมรรถนะหลัก

BasicUnit Test

Unit Test
Advance

จํา         เขาใจ      นําไปใช    วิเคราะห    ประเมินคา  สรางสรรค

Self-practice 1



คําแนะนําการใชสื
อ

• สรุปส้ันกระชับ
• อธิบายดวยภาพ
• ยํ้าเร่ืองสําคัญดวย Note และ Trick

• ตารางวิเคราะหสัดสวนขอสอบยอนหลัง
• ปกหมุด แสดงความถ่ีเร่ืองท่ีออกสอบบอย

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

พิชิตโจทย สังคม ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6

หนวยที่ 1 ศาสนากับการดําเนินชีวิต

หนวยที่ 2 หนาที่ของพลเมืองดี

หนวยที่ 3 เรียนรูเรื่องเศรษฐศาสตร

หนวยที่ 4 สนุกกับประวัติศาสตร 

หนวยที่ 5 ภูมิศาสตรนารู 

เขาใจ นําไปใช วิเคราะห ประเมินคา

รายงาน
เรื่อง ศาสนากับการดําเนินชีวิต

คะเเนนที่ได                                             3 คะเเนน

ขอที่ตอบถูก 3 ขอ

ขอที่ตอบผิด 16 ขอ

ขอที่ไมไดทํา 1 ขอ

เวลาที่ใช                                               11:44 นาที

กราฟคะเเนนจําแนกตามทักษะการคิด

ศึกษาตารางวิเคราะหการเตรียมสอบ ทบทวนเนื้อหา

การออกแบบขอสอบตรงกับหนวยการเรียนรู มีกราฟแสดงผลคะแนน จําแนกตามทักษะการคิด1

3

2

4มีเฉลยละเอียด เขาใจวิธีคิด พัฒนาตอยอด
การเรียนรูของผูเรียน สามารถฝก ซํ้า ยํ้า ทวน 
ได ไมจํากัด

รายงานผลการทดสอบตามสภาพจริง

สามารถนําผลการทดสอบรายบุคคลท่ีระบบ
สงใหทางอีเมลไปใชประเมินหรือทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาผูเรียนได

ตารางวิเคราะหขอสอบตามแนวการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ยอนหลัง)

หนวยหนังสือ
พิชิตโจทย

ปที่ออกสอบ

ป 59 ป 60
หนวยยอย





ศาสนาในสังคมไทย
หลักธรรมนําความสุข
เรียนรูส่ิงท่ีดี
ศาสนิกชนท่ีดีและศาสนพิธีนารู

สิทธิเด็ก
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

1. ศาสนากับ
 การดําเนินชีวิต

2. หนาท่ีของ 
 พลเมืองดี

จํา

คําอธิบาย ทักษะการคิด : เขาใจ

ธนบัตร คือ เงินกระดาษที่สามารถชําระหนี้ไดตามกฏหมาย 

โดยธนาคารกลางหรือธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูผลิต

รายงาน พิชิตโจทย สังคมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ผลการประเมิน
ภาพรวมแบงเปนรายหนวย ทักษะการคิด

จํา
เขาใจ
นําไปใช
วิเคราะห
ประเมินคา

หนวยการเรียนรู

หนวยท่ี 1 

ศาสนากับการดําเนินชีวิต

หนวยท่ี 2 

หนาท่ีของพลเมืองดี

หนวยท่ี 3 

เรียนรูเร่ืองเศรษฐศาสตร

หนวยท่ี 4 

สนุกกับประวัติศาสตร

หนวยท่ี 5 

ภูมิศาสตรนารู



เป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นเครือ่งยึดเหน่ียวจิตใจ 

เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธ ี เป็นแหล่งทำากิจกรรมทางสังคม 

เป็นแนวทางในการพัฒนาชาติไทย  เป็นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมไทย

เป็นศูนย์รวมการทำาความดีและการพัฒนาจิตใจ

ประวัตศิาสดาของศาสนาตา่ง ๆ

ศาสนาในสังคมไทย

ศาสนากับการดำาเนินชีวิต

ความสำาคัญของพระพุทธศาสนา1

2

ถ่ินกำาเนิด  ประเทศอินเดีย (เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้ว)
ศาสดา พระพุทธเจ้า
พระบิดา พระเจ้าสุทโธทนะ พระมารดา พระนางสิรมิหามายา
ประวัตคิวามเป็นมา

มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธตัถะ
สิทธตัถะ แปลว่า ผูส้ำาเรจ็ตามความประสงค์
พระพุทธเจ้า หมายถึง ผูต้ื่นแล้ว ผูรู้แ้ล้ว ผูม้ีปัญญารูแ้จ้งเห็นจรงิ
พระราชโอรสของพระเจา้สุทโธทนะและพระนางสิรมิหามายา ผูค้รองกรุงกบลิพัสดุ์

  แคว้นสักกะ (ประเทศเนปาล)

ศาสนาพุทธ

ถ่ินกำาเนิด  ดินแดนปาเลสไตน์ (เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้ว)
พระเจ้าสูงสุด พระเยโฮวาห์ ศาสดา พระเยซู
บิดา โยเซฟ   มารดา มารยี์
ประวัตคิวามเป็นมา

  มพ้ืีนฐานมาจากศาสนายดูายของชาวยวิ
  พระเยซูถือกำาเนิดในหมู่ชาวยิวที่เมืองเบธเลเฮม ในกรุงเยรูซาเลมประเทศอิสราเอล
เมื่อพระชนม์ ได้ 30 ปี นักบุญจอห์นผูท้ำาพิธศีีลจุ่มให้บรเิวณแม่นำ้ าจอรแ์ดน
เมือ่พระชนม ์ได ้33 ปี พระเยซถูกูโบยแลว้จบัตรงึบนไมก้างเขนและส้ินพระชนม์

  วันน้ัน ซึง่ตรงกับวันศุกร์

ศาสนาคริสต์
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ศาสนาอิสลาม

Note
ศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก คือ ศาสนาคริสต์ รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม
ประเทศไทยมีมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามจำานวนมากในภาคใต้ที่จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 543 หรือปที่ 1 แห่งคริสต์ศักราช เป็นวันประสูติของพระเยซู (วันคริสต์มาส)
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday) เป็นวันสำาคัญทางศาสนาคริสต์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงการตรึงพระเยซู

 บนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์

ศาสดา ไม่ปรากฏศาสดาหรอืผูก้่อตัง้อย่างแน่ชดั
ถ่ินกำาเนิด ดินแดนชมพูทวีป
ประวัตคิวามเป็นมา

นับถือเทพเจ้าสำาคัญ 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรหม พระนารายณ์ (พระวิษณ)ุ และ
  พระอิศวร (พระศิวะ)

เทพเจ้าทัง้ 3 พระองค์ มีความสำาคัญเทา่กัน รวมกันเรยีกว่า ตรมีูรติ

ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู

ถ่ินกำาเนิด คาบสมุทรอาหรบั เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
พระเจ้าสูงสุด อัลลอฮ์  ศาสดา นบีมุฮัมมัด
บิดา อับดุลลอฮ์   มารดา อะมีนะฮ์
ประวัตคิวามเป็นมา

อิสลาม แปลว่า สันติ การนอบน้อม
ผูท้ี่นับถือศาสนาอิสลาม เรยีกว่า มุสลิม
มีศาสนทตูหรอืศาสดาทัง้หมด 25 ทา่น ทา่นสุดทา้ย คือ นบีมุฮัมมัด
นบีมุฮัมมัดเป็นชาวเมืองเมกกะ ถือกำาเนิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 1114
เทวทตูญิบรออีลนำาโองการของพระผูเ้ป็นเจ้ามามอบให้ โดยให้นำาคำาสอนของพระองค์

  ไปเผยแผ่
การเผยแผช่ว่งแรกเป็นไปอย่างลำาบาก เน่ืองจากกลุ่มความเชือ่เดิมพยายามต่อต้าน
การต่อต้านรุนแรงขึ้น นบีมุฮัมมัดอพยพจากเมืองเมกกะไปเมืองยาทรบิ (เมืองเมดินา)
ปีทีอ่พยพเป็นจุดเริม่ตน้ของการนับศักราชตามศาสนาอสิลาม เรยีกวา่ ฮิจเราะห์ศักราช
การอพยพมาเมืองเมดินามีความสำาคัญมาก เน่ืองจากศาสนาอิสลามเป็นที่ยอมรบัและ 

  ตัง้มัน่อย่างมัน่คง
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Self-practice 1

1.	 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

	 	 1.	สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา	คือ	เจ้าชายสิทธัตถะ

	 	 2.	เจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

	 	 3.	เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวชกับพระเจ้าสุทโธทนะ

	 	 4.	สิทธัตถะ	หมายถึง	ผู้สำาเร็จตามความประสงค์

2.	 ข้อใดไม่ใช่เทวทูต	4

	 	 1.	เด็ก

	 	 2.	คนแก่

	 	 3.	สมณะ

	 	 4.	คนเจ็บ

3.	 พระสาวกองค์ใดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย

	 	 1.	พระเจ้าพิมพิสาร

	 	 2.	พระโมคคัลลานะ

	 	 3.	โทณพราหมณ์

	 	 4.	พระสารีบุตร

4.	 ข้อใดเรียงลำาดับเหตุการณ์พุทธประวัติได้ถูกต้อง

  (1)	แสดงโอวาทปาติโมกข์		 	 (2)	แสดงธรรมโปรดชฎิล	3	พี่น้อง

	 	 (3)	ทรงแสดงปัจฉิมโอวาท		 	 (4)	บำาเพ็ญเพียรโดยการเจริญสมาธิ

  1. (1) (3) (4) (2)

  2. (2) (1) (3) (4)

  3. (3) (4) (2) (1)

  4. (4) (2) (1) (3)

5.	 บุคคลใดคือพระภิกษุรูปสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้

	 	 1.	พระราหุล

	 	 2.	โกณฑัญญะ

	 	 3.	คยากัสสปะ

	 	 4.	สุภัททปริพาชก
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1. ปกป้องพบลูกแมวถูกรถชน	จึงรีบนำาไปส่งโรงพยาบาลสัตว	์การกระทำาของปกป้องสอดคล้อง

กับหลักธรรมพรหมวิหาร	4	ในข้อใด

1. เมตตา

2. กรุณา

3. มุทิตา

4. อุเบกขา

2. ภูผามักจะเข้าห้องสมุด	เมื่อเกิดความสงสัยในเรื่องที่เรียน	ตรงกับหลักธรรมในข้อใด

1. สุจริต	3

2. คารวะ	6

3. มงคล	38

4. พุทธคุณ	3

3. บุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศรัทธา	4	ได้ถูกต้อง

1. ก้านบัวเชื่อว่า	กรรมมีอยู่จริง

2. กะหล่ำาไม่เชื่อในบาปบุญคุณโทษ

3. กอหญ้าเชื่อว่า	คนเราต้องพึ่งโชคชะตาในบางครั้ง

4. เกื้อกูลหมั่นสวดมนต	์ไหว้พระ	เพื่อให้มีชีวิตที่รำ่ารวย

4. บุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติตนได้ตรงตามหลักความรักของศาสนาคริสต์

1. ปลายฝนใช้ความสามารถของตนเองในการทำาข้อสอบ

2. ปกป้องโกรธที่ถูกเพื่อนล้อเรื่องการแต่งกาย

3. ปูเป้ยินดีกับเพื่อนที่สอบได้คะแนนเต็ม

4. ปิงปองทำาร้ายเพื่อนที่ไปรังแกสุนัข

5. บุคคลใดปฏิบัติตนได้	ไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ	5	ของศาสนาอิสลาม

1. ใบบุญปฏิญาณตนว่า	จะเชื่อในอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว

2. ใบข้าวทำาการละหมาดวันละ	5	เวลา

3. บัวตองหมั่นเจริญศีล	สมาธิ	และปัญญาของตนเอง

4. แบมบูบริจาคทรัพย์สินให้แก่เด็กกำาพร้าที่ขัดสน

BasicUnit Test
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Unit Test
Advance

1.		 เพราะเหตุใด	พระพุทธศาสนาจึงได้แพร่หลายในประเทศไทยมากกว่าศาสนาอื่น	ๆ

	 	 1.	เพราะเป็นศาสนาที่เข้ามาในดินแดนเป็นลำาดับต้น	ๆ

	 	 2.	เพราะมีคำาสอนที่เป็นเหตุเป็นผล

	 	 3.	เพราะมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์

	 	 4.	เพราะมีศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่สวยงาม

2.		 วัดวาอารามสะท้อนความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา	อะไรคือหลักฐานประกอบข้อความดังกล่าวนี้

	 	 1.	ความใหญ่โตของวัด

	 	 2.	จำานวนพระในวัด

	 	 3.	วัสดุที่ใช้สร้างวัด

	 	 4.	การวาดภาพพุทธประวัติลงบนผนังอุโบสถ

3.		 วันสำาคัญของประเทศไทยวันใดที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

	 	 1.	วันจักรี

	 	 2.	วันเข้าพรรษา

	 	 3.	วันวิสาขบูชา

	 	 4.	วันอาสาฬหบูชา

4.		 วรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามักสอดแทรกสิ่งใดลงไป

	 	 1.	ความเด็ดเดี่ยวของตัวละคร

	 	 2.	ความสนุกสนานของบท

	 	 3.	บาปบุญคุณโทษ

	 	 4.	บรรยากาศทางสังคมในอดีต

5.		 บุคคลใดเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญที่สุดในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

	 	 1.	ชาวบ้าน

	 	 2.	พระสงฆ์

	 	 3.	พระมหากษัตริย์

	 	 4.	ข้าราชการ

จำ�         เข้�ใจ      นำ�ไปใช้    วิเคร�ะห์    ประเมินค�่  สร้�งสรรค์
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• ระบบทดสอบออนไลน เคร�่องมือชวยครู

ยกผลสัมฤทธ�์ของผูเร�ยน ตาม วPA

• เสร�มสรางทักษะเตร�ยมความพรอมเพื่อมุงสู

สมรรถนะหลัก

• เตร�ยมพรอมสอบเขา ม.1 สรุปเนื้อหาสำคัญ 

พรอมทบทวนผานโจทยแตละหัวขอจากงาย–ยาก

สังคมศึกษาฯพิชิตโจทย

ป.6

ฝึกทำแบบฝึกหัด + เฉลยละเอียด 

มาพร้อมกับ
Online Testing System

(ตามเงื่อนไขบริษัท)

กุลธิดา สูนปาน

แบบฝกเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ชุด  พิชิตโจทย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม

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 สังคมศึกษาฯ ป.6

รหัสสินคา 9633013
สังคม

8 859281 715521

กลยุทธ พิชิตโจทย ทุกสนามสอบ

มาพรอมกับเว็บไซตจำลองการสอบเสมือนจริง

พ
ิชิตโจทย สังคมศึกษาฯ ป.6

กุลธิดา สูนปาน

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

•

•

•

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

( )

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

( )

•

•

•

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

...
..
...

•

•

•

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

( )
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