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เปดใจ...ที่ 1 คณะยอดนิยม 
 

"คม ชัด ลึก" ภูมิใจเสนอผูพิชิตที่ 1 ในคณะยอดนิยมทั้ง 9 
คน ติดตอกัน 2 ตอน จากเด็ก ม.ปลาย ที่เขาลูแขงขัน 
107,969 คน เพื่อชวงชิงที่นั่งเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ-
เอกชน 70,484 คน ผานระบบ "แอดมิชชั่นส" แทจริงพวก
เขาและเธอตองขยัน
และตั้งใจเรียนมากๆ ถึง
ไดดั่งใจหวัง...  

ตอน1. ขยันตั้งใจ
เรียน  

นิสิตคณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย นองตน 
หรือ นายปุรเชษฐ 

มนัสศิริเพ็ญ ผูหอบคะแนน 9316.75 ควาอันดับ 1 ในการ
สอบแอดมิชชั่นส และไดคะแนนสูงสุดของสายศิลป เลาวา 
ดีใจมากๆ ที่สอบไดอันดับ 1 ของนิติจุฬาฯ ทั้งที่ไมคาดหวัง
มากอน จริงๆ แลวเปนคนอานหนังสือนอยมาก อยางชวง
สอบแอดมิชชั่นสอานเพยีงเดือนเดียวกอนสอบ แตอานวัน
ละ 10 ชั่วโมง  

จากเด็กจบชั้นประถมศึกษา ร.ร.ธรรมภิรกัษ ยางเขา ม.1-3 ที่ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปทุมวัน ตอ ม.ปลาย ที่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา แตเวลานี้เขาคอื "นองใหม" นิติจุฬาฯ นอง
ตน เลาวา เรียนเตรียมอุดมฯ ไดเกรดเฉลี่ย 3.98 แตตองตั้งใจเรียน ขยันอานหนังสือ เลือกเรียน
กวดวิชาในโรงเรียนที่เหมาะสม แตส่ิงสําคัญที่สุดคือ ขยันอาน เรียนรูดวยตัวเอง  

"ผมไมชอบอานหนังสือคนเดียว อานแลวชอบหลับ อีกอยางการอานหนังสือกับเพื่อนๆ จะได
แนวคิดหลากหลาย แตละคนมีวิธีการคิดแตกตางกัน นํามา
แบงปนความรูกันได" นองตน เผยเคล็ดลับ  

ทวา หนุมวัย 18 คนนี้ มุงมั่นแตเรื่องเรียนเทานั้น เขายังเปน

ขาวจากหนงัสือพมิพคมชัดลึก ฉบับประจําวันองัคารท่ี  22  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2550    หนา   
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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นักกิจกรรมตัวยง สมัยเรียนที่เตรียมอุดมศึกษา ก็เปนพิธีกร พอขึ้น ม.6 ก็เปนประธานชมรมเชียร 
เปนอาสาสมัครไปสอนภาษาอังกฤษใหนองๆ ร.ร.วัดปทุมวนาราม  

"ผมชอบทํากิจกรรมมากๆ เพราะไดเพื่อน ไดประสบการณ ที่สําคัญเปนการใชชีวิตที่ไดมากกวา
ตําราเรียน แตการเรียนก็เปนสิ่งที่ผมตองรับผิดชอบ ถารูจักแบงเวลา และมุงมั่นทําสองสิ่งใหดีไป
พรอมๆ กัน แตการทํากิจกรรมเปนเพียงสวนหนึ่ง การเรยีนตางหากที่ถือเปนเรื่องที่สําคัญมาก
ที่สุดในชีวิตชวง ม.ปลาย ของทุกคน"  

นองตน เลาวา เด็กๆ อยากเปนครู แตโตขึ้นทราบวาเปนครู ไมตองเรยีนครูก็ได เพยีงมีความรูใน
เรื่องที่สอน และรูจักถายทอดสูผูอื่น ก็เปนครูได การสอบแอดมิชชั่นสก็เหมือนกัน ไมตองยึดติด
กับสถาบัน เพราะผลสอบตรงนี้ไมไดชี้วาจะทําใหประสบความสําเร็จในชีวติ นองๆ ที่จะสอบแอด
มิชชั่นสในป 2551 อยากใหตั้งใจเรียนในหองเรียนใหมาก เพราะขอสอบที่ใชสอบมาจากการเรียน
ในหองเรียน อีกทั้งควรจะเริ่มสํารวจตนเองวาชอบอะไร อยากทํางานอาชีพไหน เวลาเลือกคณะก็
เลือกคณะที่ชอบ  

พอแมกําลังใจที่ดีท่ีสุด  

นองแตงไทย หรือ น.ส.กรณิศ ศักดิ์ศรชัย ไดคะแนน 8826.25 อันดับ 1 ของคณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาฯ กลาวดวยสีหนายิ้มแยมวา ดีใจมากๆ ที่รูวาติดนิเทศฯ จุฬาฯ แตไมคิดมากอนวาจะ
ไดที่ 1 แมตอนเรียนอยูที่ ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้นไดเกรดเฉลีย่ 3.92  

"เคล็ดลับในการเรียนของหนู คือ ตั้งใจในหองเรียนใหมาก รูจักแบงเวลาเรียน และการ
ทํากิจกรรมออกเปนสัดสวน อยางตอนที่เรียนอยูท่ี ร.ร.สาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะเปนเชียรลีดเดอรของโรงเรียน ตองซอมรําไทย การแบง
เวลาเรียนจึงจําเปน สวนการเตรียมตัวในการสอบ จะอานกอนสอบ 1 เดือน อานท้ังวัน
และทุกวัน ถาชวงไหนเหนื่อยก็หยุดพัก"  

สาวนอยวัย 18 ย้ําตอวา การทํากิจกรรมเปนสิ่งที่ดีและทําได แตตองคํานึงถึงเรื่องเรียน เพราะ
การเรียนในหองเรียนเปนความรูที่ตองนําไปสอบ และไปใชในการเรียนตอไป อีกอยางที่มี
ความสําคัญในการเรียน คือ กําลังใจจากคุณพอคุณแมและพี่สาว ที่ชวยสนับสนุน และใหอิสระ
เต็มที่ในการเลือกเรียน แตมีบางชวงที่เลนมากเกินไป คุณพอคุณแมก็ตักเตือน สวนเพื่อนๆ และ
อาจารยคอยชวยแนะนําและใหความชวยเหลือในการเรยีน การอานหนังสือ  

"เพื่อนท่ีพลาดโอกาสในการสอบครั้งน้ีก็ไมอยากที่จะใหคิด หรือเสียใจมาก เพราะยังมี
ความหวังในปหนา สวนนองๆ ท่ีจะสอบแอดมิชช่ันสในปหนา ขอใหตั้งใจจริง พยายาม
อยางเต็มท่ี และท่ีสําคัญควรจะแบงเวลาอานหนังสือใหดี"  

เรียนในหองเจง !  

เด็กเกงอีกคน นองกัน หรือ นายกฤชบดี จายเจริญ ติดอันดับ 1 คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาฯ ดวยคะแนน 8512.75 เลาวา เรียนช้ันประถมศึกษา จนถึง ม.ตนและ ม.
ปลายที่ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มาตลอด จนจบม.6 ดวยเกรด
เฉลี่ย 3.89  

นิสิตสถาปตย จุฬาฯ เลาตอวา เปนคนที่ไมชอบเรียนติว เพราะนาเบื่อ ไมเขาใจ และอึดอัดมาก
เวลาเรียนติว จึงไมคอยตั้งใจเรียน สูการเรียนในหองเรียนไมได แตถึงอยางไรการเรียนติวก็ชวย
ใหเขาใจในสวนที่ไมเขาใจในหองเรียนได สวนเคล็ดลบัในการเรียนหนังสือ เนนไมเครียดกับการ
เรียน และสนใจเรียนในหองเรียนเปนหลัก แตก็มีเลนบาง เรียนบาง โดยแบงแยกเวลาออกจากกัน 
สวนในชวงการสอบแอดมิชชั่นสนั้น จะอานชวงเดือนสุดทายกอนสอบ อานทั้งวัน แตกอนหนานั้น
ก็มีอานไวบางแลว  

กําลังใจที่ทําใหสอบติดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งเปนคณะใฝฝนมาตั้งแตเด็กๆนั้น นองกัน 
หนุมวัย 17 บอกวา มาจากคุณพอคุณแมที่มอบให ไมวาจะเปนการสนับสนุนในเรื่องของการเรียน 
ปลอยใหอิสระทั้งทางดานความคิด การเลือกเรียนคณะที่จะเรียน ไมเคยบังคับใหทําในสิ่งที่ไม
ชอบ รวมไปถึงอาจารยและเพื่อนๆ ก็มีสวนชวยในการเรียนดวย  

นองกัน ย้ําวา การสอบแอดมิชช่ันสไมใชสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิต เพราะจริงๆ แลวตอให
สอบติดในคณะที่ดี สถาบันท่ีดี แตเมื่อจบไปแลว ไมทํางานก็ไมสามารถกอใหเกิด
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ประโยชนได ฉะน้ันการตั้งใจเรียนจนจบ และมีความรูจริงในเรื่องที่เรียนมา สามารถ
นําไปประกอบอาชีพไดตางหาก ท่ีถือวาเปนเรื่องที่สําคัญ ใชวาจะตองยึดติดอยูท่ีสถาบัน  

สวนนองๆ ที่จะสอบแอดมิชชั่นส ในปถัดไป นองกันฝากใหอานหนังสือเรียนอยางตั้งใจ และจับ
ใจความสําคญัใหได เพราะถึงจะอานหลายรอบ แตไมเขาใจ เปนการสูญเสียเวลาแตไรประโยชน 
แตไมควรเครยีดกับการอานหนังสือมาก ควรอานหนังสือตั้งแต ม.4 อยามาเรงรัดอานเฉพาะ
ในชวงกอนสอบ เพราะจะทําใหเครียด และความเครยีดนี้เองที่จะทําใหเราไมมสีมาธิ สติ ในการ
ทําขอสอบ  

 "แอดฯ" ไมใชท้ังหมดของชีวิต  

นองโอะ หรือ น.ส.ณัฐชา อัศวชนานนท ควาอันดบั 1 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ ดวยคะแนน 
9121.75 เลาวา จบ ม.6 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ดวยเกรดเฉลี่ย 3.99 แตก็ไมคิดวาจะดติอันดับ 1 
คณะเศรษฐศาสตร และไมไดคาดหวังอะไรมาก  

1 ใน 9 ที่ติดอนัดับ 1 ของคณะเศรษฐศาสตร นองโอะ เลาตอวา การเรียนเนนการตั้งใจเรียนใน
หองเรียนมากที่สุด เมื่อกลับถึงบานทบทวนบทเรียนทุกครั้ง พยายามทําความเขาใจกับบทเรียนที่
ไดเรียนในแตละวัน เวลาใกลจะสอบก็ทบทวนบอยๆ อานกอนสอบเล็กนอยก็จําไดแลว แตใชวา
อานหนังสืออยางเดียว การทํากิจกรรมควบคูไปดวยก็จําเปน ทําใหผอนคลายจากการเรียนไดด ี 

สวนเรื่องของการเรียนติว หรือกวดวิชา นองโอะ เลาดวยใบหนายิ้มแยมวา เรียนติวไมจําเปน
สําหรับการสอบแอดมิชชั่นสมากนัก เพราะไมไดชวยอะไรมาก หากตองการจะติวใหไดประโยชน
ก็ตองทําความเขาใจดวย ไมใชวาเรียนตวิตามเพื่อน ถาเปนเชนนั้นจะไมไดประโยชน เรียนใน
หองเรียนนาจะดีกวาไมตองเสียเงิน อาจารยก็มีคุณภาพในการสอนเหมือนกัน เรียนเอง อานเอง 
ทบทวนเอง จะทําใหจําเนื้อหาไดมากกวา  

ตบทาย ! "นองโอะ" ฝากถึงผูที่กําลังจะสอบแอดมิชชั่นส ในป 2551 วา ขอใหตั้งใจ ใครที่คิด
วาอานหนังสือไมทันอยาทอแท คิดมาก ขอใหใชเวลาใหคุมคามากที่สดุ ดีกวาไมอานเลย 
สวนเพื่อนท่ีพลาดหวัง ไมอยากใหเครียด เพราะแอดมิชช่ันสไมใชทุกอยางของชีวิต ยัง
มีมหาวิทยาลัยท่ีดีมีคุณภาพอีกมากมาย อยากใหเปดใจใหกวาง เพราะการเขา
มหาวิทยาลัยไมใชจะตัดสินชีวิตของเราตลอดไป  

0 ชุลีพร อรามเนตร 0 เรื่อง/ภาพ  

ตอน 2.  

แบงเวลา-อานถูกวิธี  

นองใหมแหงรั้วจามจุร ีผูท่ีสอบไดคะแนน 9,214 สูงสุดสายวิทย และอันดับ 1 ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ นองปาน หรือ นายชวยราช วงศรัตนานนท อายุ 17 ป เลาวา ดีใจ
และภูมิใจมากกับผลสอบที่ออกมา ถือเปนผลตอบแทนที่ไดพยายามมาตลอด ตอนเรียน ม.ปลาย 
ที่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ไดเกรดเฉลี่ย 3.98 โดยกอนหนานี้เรียนชั้นประถมศึกษามาหลาย
โรงเรียน เพราะตองยายตามคุณพอที่เปนผูพิพากษา ไมวา ร.ร.ปรีชานุศาสน รร.อัสสัมชัญ สําโรง 
และ ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย เปนตน ตอมาก็เรียน ม.ตน ท่ี ร.ร.สาธิตศรีนครินทรวิ
โรฒ ปทุมวันนองใหม วิศวะจุฬาฯ เลาตอวา ที่เลือกเรียนวิศวะ เพราะอยากเรยีนดานวิศว
ปโตรเลียม เพราะเห็นวาประเทศไทยยังขาดบุคลากรดานนี้ และน้ํามันเปนเรื่องสําคัญ เมื่อเรียน
จบแลวจะไดชวยพัฒนาประเทศ สวนเคล็ดลับการเรียนนั้น ตองรูจักแบงเวลา รูจักคนควาเพิ่มเตมิ 
การเรียนติวเปนเพียงการสะสมความรู จะไดไมอานหนงัสือหนักเกินไป อยางชวงกอนสอบแอด
มิชชั่นส อานเพียงวันละ 5 ชม.  

“การอานหนังสือถูกวิธีมีความจําเปนในการสอบและการเรียนอยางมาก เพราะถึงอาน
หลายครั้งจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานไมไดก็เหมือนการอานผานๆ ไมไดความรู อีก
ท้ังทําใหเสียเวลา การอานจําเปนตองฝก ตอนแรกอาจอานจากหนังสือท่ีช่ืนชอบ อยาง
ผมชอบอานมังกรคูสูสิบทิศ เปนนวนิยายท่ีอานนอกเวลา ทําใหผมรักการอาน พอมาอาน
หนังสือเรียนก็เปนเรื่องที่สนุกไปดวย” นองปาน เลาดวยใบหนายิ้มแยม  

สวนเพื่อนๆ ท่ีพลาดในการสอบแอดมิชช่ันส นองปาน ฝากวา ไมตองเสียใจ เรียนท่ีไหน
ก็ดีเหมือนกัน อยางคุณพอคุณแมของเขาก็จบมาจาก ม.รามคําแหง ยังสามารถทํางานที่
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ดี และเลี้ยงลูกไดอยางดีเยี่ยม  

 ไมเคยเรียนติวก็เปนท่ี 1 ได  

สาวนอยวัย 18 ป อยาง นองโบว หรือ น.ส.ชไมพร ศิริสัจจวัฒน นิสิตคณะอักษรศาสตร 
จุฬาฯ ท่ีสอบไดคะแนน 8,987.50 เรียนจบจากสายศิลป-ภาษาเยอรมัน ที่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 
ดวยเกรดเฉลี่ย 3.98 กอนหนานั้นเรียนประถมศึกษาที่ ร.ร.เซ็นตหลุยสศึกษา และ ม.ตน ที่ ร.ร.
ศึกษานารี บอกเคล็ดลับในการเรียนของเธอวา  

กอนอื่นตองตั้งใจเรียนในหอง รูจักแบงเวลาอานหนังสือ ทบทวนบทเรียนเมื่อเรียนเสร็จ 
อยาไปเครียดกับการอานหนังสือมาก ควรรูจักผอนคลายบาง แตชวงใกลสอบแอด
มิชช่ันสตองอานสรุปขอสอบทุกวัน ถาไมเขาใจหรือสงสัยใหถามเพื่อนหรืออาจารยท่ี
สอน  

"ไมเคยเรยีนติวเลย เพราะถาตั้งใจเรียนในหองเรียน ก็สามารถทําขอสอบได เขาเรียน
ในคณะท่ีอยากเรียน ขอสอบที่นํามาสอบนั้นมาจากการเรียนในหองเรียนมากกวาท่ีมา
จากหนังสือติว แตการเรียนติวก็ใชวาเปนสิ่งท่ีไมดี ถือเปนสวนท่ีชวยเพิ่มเติมความรูใน
สวนท่ีไมรู หรือวิธีการคิดท่ีแตกตางกันออกไป" นองใหมอักษรศาสตร จุฬาฯ กลาว  

นอกจากตองตั้งใจเรียนดวยตวัเองแลว กําลังใจจากคนรอบขางก็สําคัญไมนอย นองโบว 
บอกวา คุณพอคุณแมคอยใหกําลังใจ และชวยเหลือสนับสนุนทุกอยาง อีกท้ังใหอิสระใน
การเรียน การตัดสินใจ สิ่งเหลาน้ีมีความสําคัญมาก  

สําหรับนองๆ ท่ีเตรียมตัวสอบแอดมิชช่ันสในป 2551 นองโบว แนะวา อยากใหตั้งใจเรียน
ในหองเรียนใหมาก ไมวาเปนขอสอบโอเน็ต เอเน็ต หรือคะแนนจีพีเอ จีพีเอเอ็กซ ตางมา
จากในหองเรียนท้ังสิ้น ควรเริ่มอานหนังสือตั้งแต ม.4 เพื่อเตรียมตัวใหพรอม รวมทั้ง
คนหาตัวเองใหเจอวาอยากเปน อยากเรียนอะไร เพราะตอนเลือกคณะน้ันเลือกไดครั้ง
เดียว ตองมั่นใจในคณะที่อยากเรียน และเมื่อเลือกเรียนแลวควรตั้งใจใหเต็มท่ี 0 นอน
มากสมองปลอดโปรง "เพื่อนๆ ที่พลาดโอกาสในปนี้ไมตองเสียใจ อยาเพิ่งทอ ใหพยายาม 
มุงมั่น ขยัน ตั้งใจเรียนในหองเรียนใหมาก ปหนาคอยสอบใหม สวนนองๆ ที่จะสอบในปหนาให
พยายามเรียนใหเต็มที่ ไมตองเครียดในการอานหนังสือ แตควรอานหนังสือสม่ําเสมอ และ
พักผอนใหมากๆ เพราะการนอนหลับ จะทําใหสมองปลอดโปรง และมีสมาธิในการอานหนังสือ
มากขึ้น"  

น่ันเปนวิธีสูความสําเร็จฉบับของ นองพอ หรือ น.ส.วรรศมล มหาพรรณ นิสติอันดับ 1 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาฯ ท่ีสอบแอดมิชช่ันสมาดวยคะแนน 8,839.75 เธอ
จบจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ดวยเกรดเฉลี่ย 4.00 และเรียนจบช้ันประถมศึกษาที่ ร.ร.
พระหฤทัยคอนแวนต และมัธยมตนจาก ร.ร.สตรีวิทยา  

อันดับ 1 คณะพาณิชยฯ จุฬาฯ ยังแนะเคล็ดลับในการเรียนตอไปวา ตองตั้งใจเรียนใน
หองเรียน ถาไมเขาใจควรสอบถามครูผูสอน และทบทวนหลังจากที่เรียนทุกครั้ง เตรียม
ตัวอานหนังสือตั้งแตเริ่มขึ้นช้ัน ม.6 โดยแบงเปนเวลาอานวันละ 5 ชม.ทุกวัน เพื่อเปนการ
เพิ่มเติมในสวนท่ีไมเขาใจ ใหเขาใจมากยิ่งขึ้น สวนเรื่องการติวน้ัน ถาเรียนในหองเรียน
เขาใจมากพอก็ไมจําเปนท่ีจะตองเรียนเสริม 0 ใชชีวิต ม.ปลาย ใหสนุกนองขนุน-น.ส.มน
พร พงศพงนั "นองใหม" คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ดวยคะแนน 8,565.75 อายุ 18 ป เลาวา ไม
เคยคาดหวังวาจะไดคะแนนสูงสุดของคณะ เพราะจบจาก ม.ปลาย ที่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ดวย
เกรดเฉลี่ย 3.80 คิดวาตองมีคนเกงมากกวา อีกอยางอานหนังสือกอนสอบเพียงสองเดือนเทานั้น 
แตอานอยางจริงจังวันละ 4 ชั่วโมง ทําใหคอนขางเครียด  

"ท่ีทําขอสอบไดอันดับ 1 ของคณะ นาจะเปนเพราะตั้งใจเรียน ทําใหทําขอสอบได สวน
การติวคิดวาไมสําคัญ เพราะถาตั้งใจเรียนดวยตัวเองก็ไมจําเปนตองเรียน สําหรับเพื่อน
ท่ีพลาดหวังอยากใหคิดวาชีวิตยังมีอีกยาวไกล ตอนนี้อายุยังไมถึง 20 ป อนาคตยังตอง
เจออะไรอีกมาก พยายามครั้งใหมก็ได" นองใหมคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ กลาว  

นองขนุน ยังฝากถึงนองๆ ท่ีเตรียมตัวสอบในปหนา วา ควรใหเวลากับการเรียนใหมาก
เปนพิเศษ หากไมเตรียมตัวแตเน่ินๆ จะทําใหอานหนังสือไมทัน อานไมรูเรื่อง อีกอยางไม
อยากใหตั้งความหวังเอาไวสูงมาก และไมอยากใหเครียดตั้งแตเริ่มใชชีวิตนักเรียน ม.
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ปลาย วาตองเรียนอยางนี้ อยางนั้น เพราะจะทําใหชีวิตในชวงนี้ขาดรสชาติ อยากใหทํา
ใจสบายๆ ดีกวา  

ทุกสถาบันคุณภาพเทากัน  

ปดทายดวย นองชัย-นายพรชัย แกวทรัพยศักดิ์ ไดคะแนน 8,693.9 อันดับ1 ของคณะ
วิทยาศาสตร จุฬาฯ เผยเคล็ดลับวาไมไดตั้งความหวังวาตองสอบไดอันดับ 1 ของคณะ เพราะ
ยุงอยูกับเตรียมตัวเรยีนติว เพื่อจะไปสอบแขงขันโอลิมปกในเดือนมิถุนายนนี้ ที่ประเทศรัสเซีย 
สวนที่เลือกเรียนคณะนี้ เพราะชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรียนแลวสนุกมาก  

อันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ เลาตอวา เรียนจบช้ันประถมศึกษาจาก ร.ร.ปญจ
ทรัพย และ ม.ตน ท่ี ร.ร.สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เรียนตอ ม.ปลาย ท่ีเตรียม
อุดมศึกษา เคล็ดลับในการเรียนเนนการอานหนังสือและการเรียนในหองเรียนเปนหลัก 
เพราะการเรียนในหองเรียนเปนไปตามหลักสูตรการเรียนการสอนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ควรอานหนังสือเรื่อยๆ วางชวงไหนอานชวงนั้น พอเขาชวงสอบ
แอดมิชช่ันสจะไดไมตองเสียเวลาในการอานหนังสือท้ังวันท้ังคืน และเนนการฝกทํา
โจทยมากกวาอานหนังสือท้ังเลม  

"ติวเฉพาะวิชาท่ีเก่ียวของกับสายวิทยท้ังหมด ท้ังฟสิกส เคมี ชีววิทยา มีภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม ทุกวิชาท่ีเรียนเปนการเรียนเพื่อเพิ่มเติมในสวนท่ีไมเขาใจในหองเรียน อีกท้ัง
เปนการทบทวนความรู สําหรับเพื่อนๆ ท่ีพลาดโอกาสในครั้งน้ี อยากใหตั้งใจที่จะเรียนใน
คณะที่อยากจะเรียนตอไป ถาปน้ีสอบไมติด ปหนาคอยสอบใหม ตอนนี้เรียนสถาบันอื่น
ไปกอน เพราะไมวาสถาบันไหนก็อยูในมาตรฐานเดียวกัน" อันดับ 1 คณะวิทยฯ จุฬาฯ 
กลาวทิ้งทาย  

ชุลีพร อรามเนตร เรื่อง  

พงษเมธ ลองเซง ภาพ  

 


