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สวัสดีครับเดือนนีก็้เป็นอีก

หนึ่งเดือนท่ีน้องๆ หลายคน

อาจกําลังรอคอยผลการ

สอบบางอย่าง น้องๆ ป. 6 

และน้องๆ ม. 3 หลายคนก็

กําลงัเตรียมตวัท่ีจะสอบเข้า

เรียนชัน้ ม.1 และ ม. 4 ในปี

การศึกษาหน้า สําหรับน้อง ม. 6 ก็คงคอยลุ้นกับการสอบเข้า

มหาวิทยาลยั โดยเฉพาะน้อง ๆ ม. 6 ตลอดสองเดือนท่ีผ่านมา

น้องๆ หลายคนต้องเข้าสู่สนามสอบหลายสนามสอบ  ไม่ว่าจะ

เป็น GAT/PAT, O-NET, SAT, CU-AAT และยงัมีการสอบท่ีเหลือ

อีกมากมาย ไม่ว่าจะการสอบเข้า มหิดลอินเตอร์  Dr. Pok ก็ขอให้

น้องๆ ทุกคนจงใช้ความพยายามให้ถึงท่ีสุด แล้วความสําเร็จท่ี

น้องๆ รอคอยจะมาถึงอย่างแน่นอน ส่วนน้องๆ ท่ีเรียนอยู่ชัน้อ่ืนๆ 

ก็คงใกล้จะสอบปลายภาคกันแล้ว  หลังจากนัน้ก็จะได้พักผ่อน

ในช่วงปิดเทอมกนัอีกครัง้ ซึง่ในปีนีด้้วยผลของนํา้ทว่ม ทําให้น้องๆ 

บางโรงเรียนต้องถูกเล่ือนปิดเทอมช้ากว่าปกติไปเล็กน้อย  ก็ยัง

ดีกวา่ไมไ่ด้ปิดเทอมเลยนะครับ 

 

 

O-NET และ PAT 

น้องๆ หลายคน อาจจะลังเลว่า ตัวเองจะเข้าเรียนต่อในระดับ

มหาวิทยาลัย หลักสูตรไทย หรือ หลักสูตรอินเตอร์ ดีนะ 

บางคนก็ ไม่ แน่ ใจว่ า  ถ้ าจะหันมาสอบหลักสูต รอิน เตอ ร์ 

จะสอบได้จริง หรือเปลา่ ด้วยเหตนีุ ้Math Inter Dr. Pok เตรียม

หลักสูตรใหม่มาให้น้องได้เรียนกัน โดยเนือ้หาจะครอบคลุม 

เนือ้หาเลขทัง้หมดท่ีน้องต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยั ไม่ว่าจะ

เป็น ONET ท่ีน้องๆ ทกุคนต้องสอบ PAT 1 ท่ีน้องๆ หลายคนคิด

ว่ายาก รวมถึงข้อสอบ PAT 3 สําหรับน้องๆ 

ท่ีต้องการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และโจทย์จะยงัคง

เป็นภาษาองักฤษตามรูปแบบการสอนของ Dr. Pok 

แนวคิดง่ายๆ ก็คือเนือ้หาจะต้องครอบคลุมตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551 แต่เพ่ือให้น้องๆ สามารถเตรียม

สอบได้ทัง้หลกัสตูรไทย และ หลกัสตูรอินเตอร์ Dr. Pok 

จึงสอนโดยเปล่ียนโจทย์ข้อสอบทัง้หมดเป็นภาษาอังกฤษ 

เพ่ือให้น้องๆ สามารถเตรียมสอบ SAT และ CU-AAT ได้อีกด้วย 

ไม่เพียงแต่เนือ้หาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว แต่แนวทางการ

สอนยงัยดึแนวคิดของนกัเรียนอินเตอร์ตามแบบฉบบัของ Dr. Pok 

ท่ีเน้นการเรียนโดยอาศัยความเข้าใจและไม่ท่องสูตรอย่างไม่

จําเป็น การเรียนก็จะสนกุ และ สามารถทําโจทย์ได้อย่างถกูต้อง

รวดเร็ว 
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เตรยีมสอบเขา้เตรยีมอดุมฯ 

และ มหิดลฯ 

 

เพ่ือให้หลกัสตูรสอดคล้องกบัพ่ีๆ ม. ปลาย Math Inter Dr. Pok ก็

ได้จัดเตรียมหลักสูตรสําหรับน้องๆ ม. ต้น โดยให้ครอบคลุม     

การสอบเข้าเตรียมอดุมฯ และ มหิดลฯ  หรือโรงเรียนชัน้นําอ่ืนๆ  

ซึ่งแน่นอนเนือ้หาทุกอย่างยงัคงรูปแบบการใช้ภาษาองักฤษเป็น

หลกัแตเ่ข้มข้นเทา่กบัหลกัสตูรไทย และคิดง่ายๆอยา่งเดก็อินเตอร์ 

เนือ้หานีไ้มเ่พียงแตช่่วยให้น้องๆ สามารถสอบเข้าศกึษาตอ่ใน

ระดบัมธัยมปลายได้เทา่นัน้ น้องๆ ยงัมีโอกาสได้เตรียมตวัสอบ 

CU-AAT และ SAT ได้ตัง้แต ่ม. ต้น เลยครับ เพราะอยา่งท่ีน้องๆ รู้

กนัระดบัความยากของข้อสอบ ไมเ่หลือบา่กวา่แรงท่ีน้องๆ ม. ต้น

จะทําได้อยา่งแน่นอน 

ส่วนน้องๆ  ท่ี เ รี ยนในโรง เ รียน  อิน เตอ ร์  ก็จะไ ด้ มี โอกาส 

พฒันาเลขให้เทียบเทา่กบัน้องๆ ในโรงเรียนไทยได้อยา่งแน่นอน 

 

ขอ้สอบไทยในรูปแบบอินเตอร ์

ท่ี Math Inter Dr. Pok 

 

เพ่ือให้น้องๆ เหน็ภาพ เราลองมาดโูจทย์ง่าย ท่ีน้องๆ หลกัสตูรไทย

ทกุคนเคยพบ แตค่ราวนีแ้ทนท่ีจะใช้ภาษาไทย ก็จะถกูเปล่ียนเป็น

ภาษาองักฤษ ลองดซูิครับวา่ยงัทํากนัได้อยูห่รือเปลา่ 

ข้อตอ่ไปนีเ้ป็นข้อสอบน้องๆ ม. ต้น สําหรับเข้าเตรียมอดุมฯ และ 

มหิดล พ่ีๆ ม. ปลายก็ดไูด้นะครับ และดวูา่จริงๆ มนัแทบไม่

แตกตา่งจาก SAT หรือ CU-AAT เลย เผลอๆ 

จะยากกวา่ท่ีพวกพ่ีทํากนัด้วย เพราะน้องๆ เขาใช้เคร่ืองคิดเลข 

ไมไ่ด้เลย  

 

1. A rhombus has diagonals of 16 and 12 centimeters. What is its perimeter? (A) 40 cm.(B) 44 cm.(C) 48 cm.(D) 52 cm.
2. A circle has an area of 2π square inches. What is the largest area of a square that is inscribed in the circle?  (A) 1 in2 (B) 4 in2 (C) 9 in2 (D) 16 in2 

3. In a triangle ABC, BC = AC = 25 2  units and  AB = 50 units. What is the area of ABC? (A) 550 unit2 (B) 580 unit2(C) 625 unit2(D) 650 unit2
 

เป็นไงครับ น้องๆ พอมองออกไหมครับวา่ ทัง้ 3 ข้อ เป็นโจทย์

เก่ียวกบัเร่ืองอะไร ถกูต้องครับ! Pythagoras’ theorem หรือท่ี

น้องๆ อาจรู้จกักนัในช่ือ ทฤษฎีบทของปีทาโกรัส 

สําหรับข้อแรก โจทย์ต้องการถามแคว่า่ถ้าส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู 

หรือท่ีช่ือภาษาองักฤษ คือ rhombus มีเส้นทแยงมมุเทา่กบั 16 

และ 12 เซนติเมตร แล้วจะมีเส้นรอบรูปเทา่ไร 

น้องๆ ต้องรู้วา่เส้นทแยงมมุของส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนูต้องตัง้ฉาก

ซึง่กนัและกนั ดงันัน้ความยาวของด้านของส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู

จงึหาได้จาก Pythagoras’s theorem. 
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เม่ือลากเส้นทแยงมมุทัง้สองเส้น น้องๆ จะได้สามเหล่ียมมมุฉาก 

หรือ right trangle และสามารถหาได้ว่า a เท่ากบั   10 cm ซึ่ง

ความยาวแต่ละด้านของส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนเท่ากันทัง้หมด 

ดงันัน้ จะได้วา่เส้นรอบรูปเทา่กบั 40 cm. 

ข้อสอง โจทย์ต้องการหาพืน้ท่ีของส่ีเหล่ียมจตัรัุสท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีอยู่

ในวงกลมท่ีมีพืน้ท่ีเทา่กบั 2π ตารางนิว้ 

ก่อนอ่ืนเราต้องหารัศมีของวงกลม  จากพืน้ท่ีวงกลมท่ีโจทย์ให้มา

วา่เป็น 2π = πr2 จงึได้วา่รัศมี (r) หรือ radius เทา่กบั 2  นิว้ 

เส้นผา่นศนูย์กลางก็จะเป็น 2 2 นิว้ และใช้ Pythagoras’ 

theorem ในการหาความยาวของส่ีเหล่ียมจตัรัุส a จะได้วา่ a 

เทา่กบั 4 นิว้ ดงันัน้พืน้ท่ี จงึเทา่กบั 16 ตารางนิว้ครับ 

 

สว่นข้อสาม เพียงแตน้่องยืนยนัได้วา่สามเหล่ียมท่ีกําหนดให้มา

เป็นสามเหล่ียมมมุฉากโดยใช้ Pythagoras’ theorem น้องๆ 

ก็จะหาพืน้ท่ีได้อยา่งง่ายดาย 

 

ซึง่เราก็จะได้วา่ พืน้ท่ีของสามเหล่ียมสามารถคํานวณโดยใช้ความ

สงู และ ฐาน เทา่กบั  25 2  หน่วยได้เลย ซึง่คําตอบก็จะเป็น 

625 ตารางหน่วยครับ 

คราวนีน้้องๆ ลองทําข้ออ่ืนๆ เพ่ือทดสอบความสามารถตวัเองนะ

ครับ 4. A point D is a center of a circle that enclose a triangle ABC. BC is 24 inches long and is 5 inches away from the point D. How far does AB away from the point D, if AB is 10 inches long? (A) 5 in (B) 12 in (C) 13 in (D) 15 in 

5. A circle with a radius of 13 inches intersects a circle with a radius of 5 2  inches.  The intersections form a cord of 10 inches long. What is the shortest distance between these two centers? (A) 5 in (B) 7 in (C) 12 in (D) 17in 

6. In a triangle ABC, the measure of an angle BAC is 90°. BC is 4 inches long. If tan B = 0.75, what is the area of the triangle ABC?(A) 3.82 in2 (B) 3.83 in2 (C) 3.84 in2 (D) 3.85 in2 
 

เฉลย: 1. (A); 2. (B); 3. (C); 4. (B); 5. (D); 6. (C). 


