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กลยุทธ์ เพิ่มคะแนน O-NET อย่างเป็นระบบ
คู่มือเตรียมสอบ + เว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริง 

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN

ภาษาไทย

กัญญารัตน์  พนิตวงศ์

กระชับ

สรุปหัวข้อ ตาม Test Blueprint
ด้วยกราฟิก

ทวนกระชับ เข้าใจง่าย และเน้น
อธิบายด้วยภาพ

QR Code เน้ือหาเพ่ิมเติม
เสริมความเข้าใจ

แม่นยำ

ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
ย้อนหลัง 3 ปี + ปักหมุด
Topic ท่ีออกข้อสอบบ่อย 

แบบฝึกเสริมความเข้าใจ
ทุกหัวข้อ + Pre O-NET 
ข้อสอบเสมือนจริงปีล่าสุด
มากกว่า 500 ข้อ

เฉลยละเอียด พร้อม Note 
และ Trick ช่วยทำข้อสอบ

ตรงจุด

วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ของตนเอง เพ่ือวางแผน
ทบทวน

เปรียบเทียบคะแนนกับผู้สอบ
ท่ัวประเทศ

เก็บประวัติการสอบ ช่วยครู
วิเคราะห์ วางแผนการติว
เสริมให้ผู้เรียนได้ตรงจุด

พิชิต

O - N E T

8 8 5 9 2 8 1 7 1 4 1 4 2

เพิ่มคะแนน ผ่านการฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลา
รู้แนวข้อสอบ 5 ปี ย้อนหลัง มากกว่า 2,000 ข้อ
เข้าใจวิธีคิด ด้วยเฉลยที่ละเอียดทุกข้อ
สามารถประเมินตนเอง โดยนำคะแนนไปเทียบกับผู้สอบทั่วประเทศ

O-N�� Online Testing System
F�E�

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง + เฉลยละเอียด
กว่า 2,000 ข้อ 

O-N�� Online Testing System

F�E�

(ตามเงื่อนไขของบริษัท)
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การเขียน

มีเน้ือหา ดังน้ี

หน่วยที่หน่วยที่

2

โวหาร

จดหมายกิจธุระ

ประกาศ ลาํดบัความ

ยอ่ความ

ÃÍ§

รายงาน

เรยีงความ

 ¤íÒ¹íÒ

 à¹×éÍàÃ×èÍ§ (ÁÕÂ‹ÍË¹ŒÒà´ÕÂÇ)

 ÃÐËÇ‹Ò§ºØ¤¤Å¡ÑººØ¤¤Å
 ÃÐËÇ‹Ò§ºØ¤¤Å¡ÑºÍ§¤�¡Ã
 ÃÐËÇ‹Ò§Í§¤�¡Ã¡ÑºÍ§¤�¡Ã

 ãªŒÀÒÉÒ·Ò§¡ÒÃ
 µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÍŒÒ§ÍÔ§

 ¤íÒ¹íÒ
 à¹×éÍàÃ×èÍ§
 ÊÃØ»

 à¾×èÍãËŒ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
 à¾×èÍãËŒ»¯ÔºÑµÔµÒÁ

 ËÒ»ÃÐâÂ¤áÃ¡
 ËÒàÃ×èÍ§·Õè¡Å‹ÒÇ¶Ö§ËÃ×Íà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
 ¡Ñº»ÃÐâÂ¤¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
 ÅíÒ´Ñº¤ÇÒÁÊ™Ò¤ÑÞ

ºÃÃÂÒÂ àÅ‹ÒàÃ×èÍ§
¾ÃÃ³¹Ò ãËŒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Ê×èÍÍÒÃÁ³�
à·È¹Ò ãËŒ¢ŒÍ¤Ô´àµ×Í¹ÊµÔ ÍºÃÁÊÑè§ÊÍ¹
Í¸ÔºÒÂ ·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ªÑ´à¨¹ÂÔè§¢Öé¹

ÍØ»ÁÒ à»ÃÕÂºà·ÕÂºãËŒà¢ŒÒã¨ÂÔè§¢Öé¹
ÊÒ¸¡ Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§

ËÅÑ¡

á¨Œ§ãËŒ·ÃÒº ¨Ñ´ÅíÒ´Ñº¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§à¹×éÍËÒ

ãªŒµÔ´µ‹ÍÀÒÂ¹Í¡ÍÂ‹Ò§à»š¹·Ò§¡ÒÃ

¨Ñ´·íÒà¾×èÍÈÖ¡ÉÒ ¤Œ¹¤ÇŒÒ

ºÃÃÂÒÂ Í¸ÔºÒÂ áÊ´§á¹Ç¤Ô´à¡çºÊÒÃÐã¨¤ÇÒÁÁÒà¢ÕÂ¹Â‹Í

ºÃÃÂÒÂ àÅ‹ÒàÃ×èÍ§
¾ÃÃ³¹Ò ãËŒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Ê×èÍÍÒÃÁ³�
à·È¹Ò ãËŒ¢ŒÍ¤Ô´àµ×Í¹ÊµÔ ÍºÃÁÊÑè§ÊÍ¹

ÍØ»ÁÒ à»ÃÕÂºà·ÕÂºãËŒà¢ŒÒã¨ÂÔè§¢Öé¹

Í¸ÔºÒÂ ·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ªÑ´à¨¹ÂÔè§¢Öé¹

 à¹×éÍàÃ×èÍ§ (ÁÕÂ‹ÍË¹ŒÒà´ÕÂÇ)

ÊÒ¸¡ Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§

¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂµÒÁÅíÒ´Ñº¢Ñé¹

¡ÒÃ¹ÔÂÒÁ

¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº

¡ÒÃÂ¡µÑÇÍÂ‹Ò§

¡ÅÇÔ¸Õã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹Í¸ÔºÒÂ àª‹¹



1. ขอความตอไปนี้ใชโวหารชนิดใด
  ตํานานผาแดงนางไอ เปนตํานานที่มีชื่อเสียงมากของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่

ชาวบานเชือ่กนัวาเปนตนกาํเนดิของพืน้ทีห่นองหาร จังหวดัสกลนคร ตาํนานผาแดงนางไอ

เปนเร่ืองราวความขัดแยงระหวางหนึ่งหญิงสองชาย ไดแก ทาวผาแดง นางไอ และ

พญานาคทาวพังคี ซึ่งผูกพันกันมาดวยกรรมต้ังแตชาติปางกอน ตํานานผาแดงนางไอนี้ 

นอกจากจะเชื่อวาเปนตนกําเนิดของหนองหารแลว ยังเชื่อวาเปนตนกําเนิดของกระรอก

เผือก และเปนอีกหนึ่งตํานานที่เลาถึงที่มาของงานบุญบั้งไฟพญานาคในชวงเดือน 6 ของ

ทุกปอีกดวย

 1. เทศนา 2. อธิบาย 3. บรรยาย 4. พรรณนา

1.  โวหารและกลวิธีการเขียน

บรรยายโวหาร

ตอบ ข้อ 3.3.3.ตอบ ข้อ 3.3.3.3.3.3.3.3.

Note

ดคิเเนว

âÇËÒÃ ¤×Í ¡ÅÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ ã¹ÀÒÉÒä·ÂÁÕ 6 âÇËÒÃ

ใชใ้นการเขยีนเพ่ือเล่าเรือ่งหรอืเล่าเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  วา่

เพ่ือให้เข้าใจเน้ือหาหรอืเรือ่งราวต่าง ๆ

âÇËÒÃËÅÑ¡
ºÃÃÂÒÂ

¾ÃÃ³¹Ò Í¸ÔºÒÂ à·È¹Ò ÊÒ¸¡
ÍØ»ÁÒ

âÇËÒÃÃÍ§

¼ÙŒà¢ÕÂ¹

มุง่เน้นการเลา่เรือ่ง  ไมไ่ดเ้น้น   การให้ภาพ

ทีเ่ป็นรายละเอียดเหมือนการพรรณนา

äÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂâ´ÂãËŒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µ‹Ò§ æ ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹ºÃÃÂÒÂâÇËÒÃ¨Ö§à»š¹¡ÒÃãªŒ

ใคร ทาํอะไร ทีไ่หน เมือ่ไหร่ อยา่งไร

µŒÍ§¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ  ¢Í§µíÒ¹Ò¹¼Òá´§¹Ò§äÍ‹  áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹
¢Í§ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í·Õèà¡Ô´¨Ò¡µíÒ¹Ò¹àÃ×èÍ§¹Õé
µŒÍ§¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ  ¢Í§µíÒ¹Ò¹¼Òá´§¹Ò§äÍ‹  áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹µŒÍ§¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ  ¢Í§µíÒ¹Ò¹¼Òá´§¹Ò§äÍ‹  áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹µŒÍ§¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ  ¢Í§µíÒ¹Ò¹¼Òá´§¹Ò§äÍ‹  áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍ·ŒÍ§¶Ôè¹
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1.  หากตองการเขียนเรยีงความเรือ่ง ประเพณีวิง่ควายในจงัหวดัชลบุร ีขอใด

มีความสําคัญนอยที่สุด
 1. ขั้นตอนการเตรียมงานประเพณีวิ่งควาย

 2. ความเชื่อของประเพณีวิ่งควายกับชาวชลบุรี

 3. ความเปนมาของประเพณีวิ่งควายในจังหวัดชลบุรี

 4. ความสําคัญของประเพณีวิ่งควายในระดับประเทศ

4. การเขียนเรียงความ

ตอบ ข้อ 4.4.4.ตอบ ข้อ 4.4.4.4.4.4.4.

ดคิเเนว

คือ การเขยีนบรรยาย อธบิาย หรอืแสดง

ความคิดเห็นเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงการเขียนเรยีงความ

ตอ้งมหีลายย่อหน้า ตอ้งมีองค์ประกอบของการเขยีนเรยีงความ คือ

การเขยีนเรยีงความโดยเฉพาะเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัวชิาการ จะตอ้งใช้

ภาษาระดบัทางการในการเขยีนจงึจะเหมาะสม

คํานํา สรุปเน้ือเรือ่งส่วน และส่วนส่วน

¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»ÃÐà¾³ÕÇÔè§¤ÇÒÂ¡Ñº¨Ñ§ËÇÑ́ ªÅºØÃÕã¹á§‹ÁØÁµ‹Ò§ æ   ·Ñé§·ÕèÁÒ¢Í§»ÃÐà¾³ÕÇÔè§¤ÇÒÂ   
¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§»ÃÐà¾³ÕÇÔè§¤ÇÒÂ¡ÑºªÒÇªÅºØÃÕ   ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ§Ò¹

 ËÑÇ¢ŒÍàÃÕÂ§¤ÇÒÁ·Õè¡íÒË¹´ãËŒ   ¤×Í »ÃÐà¾³ÕÇÔè§¤ÇÒÂã¹¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ

¤ÇÃà¹Œ¹

´Ñ§¹Ñé¹   ËÑÇ¢ŒÍ
à¾ÃÒÐà»š¹¡ÒÃ¡Å‹ÒÇ¶Ö§ã¹ÀÒ¾ÃÇÁÃÐ´Ñº»ÃÐà·È   äÁ‹ä´Œ¾Ù´¶Ö§ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ

“¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»ÃÐà¾³ÕÇÔè§¤ÇÒÂã¹ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È” ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ   ¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´
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ªØ´·Õè 1

µÍ¹·Õè 1 áºº»Ã¹ÑÂ 4 µÑÇàÅ×Í¡ àÅ×Í¡ 1 ¤íÒµÍº·Õè¶Ù¡·ÕèÊØ´

อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 1.-2.

1)  ยาแกปวด เปนยาสามญัประจาํบานพืน้ฐานทีค่วรมตีดิบานเพือ่รบัประทานในยามทีม่อีาการเจบ็ปวย

เล็กนอย   2)  ไมวาจะเปนยาพาราเซตามอล ยาแอสไพริน ยาแกอักเสบชนิดที่ไมมีสเตียรอยด รวมไปถึง

ยาแกปวดชนิดรุนแรง   3)  แมวายาแกปวดจะชวยบรรเทาความเจ็บปวยไดจริง แตรูหรือไมวา ยาแกปวดก็

ทําใหเกิดโทษตอรางกายไดอยางมหันตเชนกัน หากรับประทานมากเกินไปอาจทําใหอวัยวะภายใน

เสียหายจนถึงแกชีวิตได   4)  เน่ืองจากการรับประทานยาแกปวดเกินขนาดจะทําใหตับทํางานอยางหนัก

และทําใหเกิดภาวะตับลมเหลวได

 1. ขอใดสรุปใจความสําคัญของขอความขางตนไดถูกตอง

 1. ขอดีของยาแกปวด คือ ชวยบรรเทาอาการเจ็บปวยเล็กนอยได

 2. ยาแกปวด เปนยาสามัญประจําบานพื้นฐานที่ควรมีติดบานเอาไว

 3. การรับประทานยาแกปวดแบบผิดวิธีทําใหเกิดภาวะตับลมเหลวได

 4. ยาแกปวดมีประโยชนแตหากรับประทานมากเกินไปก็ทําใหเกิดโทษตอรางกายได

 2. ขอความตอนใดไมตองใชในการยอความ

 1. ตอนที่ 1) 2. ตอนที่ 2)

 3. ตอนที่ 3) 4. ตอนที่ 4)

 3. ขอความตอนใดเปนการแสดงความคิดเห็น

1)  ไฟฟา เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่ชวยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต   2)  การผลิต

ไฟฟาจําเปนตองใชเชื้อเพลิงประเภทตางๆ เชน ถานหิน แกสธรรมชาติ   3)  ถือไดวา เปนความโชคดี

ของประเทศไทยอยางมากที่มีทั้งแกสธรรมชาติและลิกไนตเปนพลังงานสําคัญ   4)  ทดแทนการนําเขา

พลังงานจากตางประเทศไดหลายลานบาท

 1. ตอนที่ 1) 2. ตอนที่ 2)

 3. ตอนที่ 3) 4. ตอนที่ 4)

 1. 1.

 2. 2.

 3. 3.

ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………….

เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก

EENN--PrePre OO TT



ªØ´·Õè 1

µÍ¹·Õè 1

 1. 1 2 3 4444444

 ขอความกลาวถึง ยาแกปวดวา เปนยาสามัญ
ประจาํบานทีม่ปีระโยชน และบอกวา ยาแกปวดทาํให
เกิดโทษตอรางกายหากรับประทานมากเกินไป

Trick
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¨Ñºã¨¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÇÔ¸ÕË¹Öè§ ¤×Í ÊÑ§à¡µ¤íÒàª×èÍÁ

·Õèà»š¹¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ àª‹¹

áµ‹ ·Ç‹Ò áµ‹Ç‹Ò áÁŒÇ‹Ò

ã¨¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§Â‹ÍË¹ŒÒÁÑ¡¨ÐÍÂÙ‹ËÅÑ§¤íÒàËÅ‹Ò¹ÕéàÊÁÍ

 2. 1 2 3 422222222222222222

 เปนการยกตวัอยางของยาแกปวด ไมจาํเปนตอง
ใชในการยอความ เพราะการยอความตองเอาสาระ
สําคัญของเรื่องเทานั้น ไมจําเปนตองยกตัวอยาง

3. 1 2 3 43333333333333333333

 ขอความ “ถอืไดวา เปนความโชคดี...อยางมาก” 
เปนการประเมินคาวา โชคดี จึงเปนการแสดงความ
คดิเหน็ สวนตวัเลอืกอืน่ๆ เปนการใหขอมลูทีเ่ปนขอ
เท็จจริงทั่วไป

Note
¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ố àË ç¹    ÁÑ¡¨ÐÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤‹Ò   
ÇÔ̈ ÒÃ³�   ËÃ×ÍáÊ´§ÍÒÃÁ³�¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ÍÂÙ‹́ ŒÇÂ

 1. 1.

 2. 2.

3.3.

KeyKey EENN--PrePre OO TT

 4. 1 2 3 4444444

 คําวา “ถึง...จะอันตราย แตก็...อรอยมาก” 
แสดงความคิดเห็น

 คําวา “คนไทยไมนาจะชอบกิน”
แสดงความคิดเห็น

 คําวา “เปนอาหารที่นากลัว”
แสดงความคิดเห็น

 ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น

 5. 1 2 3 4444444

 ขอความแสดงใหเห็นโทษของไขมันทรานสตอ
สุขภาพรางกาย สวนตัวเลือกอื่นๆ ไมสอดคลองกับ
ใจความสําคัญของเรื่องนัก

 6. 1 2 3 43333333333333333333

 ขอความแสดงใหเห็นโทษของไขมันทรานสตอ
สุขภาพรางกาย แตแดงกลาวถึง ประโยชนของไขมัน
ทรานส

 7. 1 2 3 4444444

 คําวา ดีที่สุดในโลก แสดงความคิดเห็น
 คําวา ควรจะ แสดงความคิดเห็น
 คําวา แสงสีเสียงที่อลังการ แสดงความคิด

เห็น
 ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น

 8. 1 2 3 41111

 มีคําวา “หมายถึง” เปนการใหความหมาย โดย
การนิยาม คือ การใหความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 4. 4.
1

2

3

4 ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น4 ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น444444 ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น4444

 5. 5.

 6. 6.

 7. 7.
1

2

3

4 ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น4 ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น444444 ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น ไมปรากฏคําที่แสดงความคิดเห็น4444

 8. 8.
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กลยุทธ์ เพิ่มคะแนน O-NET อย่างเป็นระบบ
คู่มือเตรียมสอบ + เว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริง 

คู่มือเตรียมสอบ AKSORN

ภาษาไทย

กัญญารัตน์  พนิตวงศ์

กระชับ

สรุปหัวข้อ ตาม Test Blueprint
ด้วยกราฟิก

ทวนกระชับ เข้าใจง่าย และเน้น
อธิบายด้วยภาพ

QR Code เน้ือหาเพ่ิมเติม
เสริมความเข้าใจ

แม่นยำ

ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
ย้อนหลัง 3 ปี + ปักหมุด
Topic ท่ีออกข้อสอบบ่อย 

แบบฝึกเสริมความเข้าใจ
ทุกหัวข้อ + Pre O-NET 
ข้อสอบเสมือนจริงปีล่าสุด
มากกว่า 500 ข้อ

เฉลยละเอียด พร้อม Note 
และ Trick ช่วยทำข้อสอบ

ตรงจุด

วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ของตนเอง เพ่ือวางแผน
ทบทวน

เปรียบเทียบคะแนนกับผู้สอบ
ท่ัวประเทศ

เก็บประวัติการสอบ ช่วยครู
วิเคราะห์ วางแผนการติว
เสริมให้ผู้เรียนได้ตรงจุด

พิชิต

O - N E T

8 8 5 9 2 8 1 7 1 4 1 4 2

เพิ่มคะแนน ผ่านการฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลา
รู้แนวข้อสอบ 5 ปี ย้อนหลัง มากกว่า 2,000 ข้อ
เข้าใจวิธีคิด ด้วยเฉลยที่ละเอียดทุกข้อ
สามารถประเมินตนเอง โดยนำคะแนนไปเทียบกับผู้สอบทั่วประเทศ

O-N�� Online Testing System
F�E�

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง + เฉลยละเอียด
กว่า 2,000 ข้อ 

O-N�� Online Testing System

F�E�

(ตามเงื่อนไขของบริษัท)

คู่มือเตรียมสอบ  AKSO
RN
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