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สวสัดีปีมงักรทอง  

 
ปีใหมเ่วียนมาบรรจบอีกครัง้หนึ่ง ปีนีก็้ถือวา่เป็นปีมงักรทอง Dr. 

Pok ขอให้น้องๆ ทกุคนประสบแตค่วามสขุความสมหวงัทกุ

ประการ น้องๆ ท่ีกําลงัเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยั ขอให้สอบได้

คณะและมหาวิทยาลยัท่ีตัง้ใจไว้ สว่นน้องท่ียงัอยูใ่นระดบัประถม

หรือมธัยมต้น ก็ขอให้น้องๆ สอบผา่นเตรียมขึน้ชัน้ใหม่ในปี

การศกึษาท่ีจะมาถงึนีค้รับ นอกจากนี ้ Dr. Pok ขออาราธนาคณุ

พระศรีรัตนตรัย และสงิศกัด์ิศิทธ์ในสากลโลก ปกปักรักษาให้   

คณุพอ่คณุแมแ่ละผู้ปกครองของน้องๆ มีสขุภาพกายท่ีแข็งแรง 

ร่ํารวยเงินทองทกุคนครับ และในอีกไมก่ี่วนัก็ยงัเป็นวนัตรุษจีนอีก

ด้วย Dr. Pok ขอให้น้องๆ เฮ็งๆ ทกุคน สําหรับเดือนมกราคมนี ้

น้องหลายคนอาจต้องคร่ําเคร่งกบัการเตรียมสอบ CU-AAT,    

CU-TEP, CU-TAD และ CU-ATS ท่ีจะเกิดขึน้ตลอดเดือน

มกราคมและกมุภาพนัธ์ ก็

ขอให้น้องๆ ทกุคนมีสติ และ

ทําข้อสอบได้กนัเยอะๆ เพ่ือ

เป็นการเตรียมความพร้อม ใน

เดือนมกราคมนี ้ Math Inter 

Dr. Pok เปิดติวเข้มเตรียม

ความพร้อม กบัการสอบ   

CU-AAT เพ่ือให้น้องๆ ทําคะแนนๆ ได้สงูๆ อีกด้วย Dr. Pok หวงั

วา่น้องๆ คงได้ประโยชน์จากการติวฟรีในครัง้นี ้ 
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ตวิฟร ีเทคนิคทาํโจทย ์
Math Inter Dr. Pok จดัติวฟรี เทคนิคทําโจทย์ CU-AAT และ SAT 

ให้รวดเร็วและได้คะแนนสงู ในวนัเสาร์ท่ี 21, 28 มกราคม และวนั

อาทิตย์ท่ี 12 กมุภาพนัธ์ สามารถเลือกรอบท่ีสะดวกได้  น้องๆ จะ

ได้ทําความรู้จกักบัการสอบ CU-AAT และ SAT รวมถึงไขข้อข้อง

ใจว่า ทําไมคะแนน SAT หรือ CU-AAT จึงได้ไม่สงูเท่าท่ีควร ทัง้ๆ 

ท่ีข้อสอบก็ไมไ่ด้อยูใ่นระดบัยาก ตวัอยา่งเช่น 

 
1. If two angles are complementary angles and the difference in the measures of the two angles is 12, what is the larger angle measure? 
 (A) 39° 
 (B) 51° 
 (C) 78° 
 (D) 84° 
 (E) 96° 
 

สําหรับข้อแบบนีม้นัจะไมย่ากเลยสําหรับน้องหลายคน คนท่ีจะทํา

ไม่ได้คือคนท่ีไม่เข้าใจว่าอะไรคือ complementary angles 

เพราะวา่ข้อนีจ้ะมีตวัแปร 2 ตวั คือ x (ค่าของมมุท่ีใหญ่ท่ีสดุ) และ 

y (ค่าของมมุท่ีเลก็ท่ีสดุ) ซึง่โจทย์บอกมาว่า “the difference in the measures of the two angles is 12” นัน่ก็คือ x – y = 

12 ซึ่งในทางพีชคณิต หรือ Algebra น้องๆ รู้ว่าสมการ หรือ 

Equation ท่ีมีตวัแปร 2 ตวั (two unknown variables) น้องๆ 

ต้องการอยา่งน้อย 2 สมการ ซึง่สมการนัน้แฝงมาจากประโยคท่ีว่า 

“Two angles are complementary angles” ซึ่ง

หมายความว่าผลรวม 2 มมุต้องเป็น 90 องศา สามารถเขียนเป็น

สมการว่า x + y = 90 แล้วน้องๆ ก็จะสามารถแก้สมการท่ีมีสอง

ตวัแปรได้  

 

ข้อสอบอีกประเภทหนึ่งก็ถือว่าไม่ยาก แต่อาจจะทําให้น้องๆ 

พลาดกับคะแนนท่ีอุตสาห์ลงมือทําจนเกือบสําเร็จ เพราะรีบ จึง

อา่นโจทย์ไมดี่  ตวัอยา่งเช่น  

 
2. Bryan has a square picture whose area is 121 squared inches. The picture is framed with a length of ribbon. He wants to use the same piece of ribbon to frame a circular picture. What is the maximum diameter, in inches, of the circular frame? (A) 3.5(B) 7(C) 14(D) 28(E) 49
 
น้องๆ ลองทําดูก่อนนะครับว่าจะตอบเท่าไร ถ้าน้องตอบข้อ (B) 

จริงๆ แล้วน้องทําได้อย่างถกูต้อง เพราะคําตอบท่ีถกูคือรัศมี หรือ 

radius ของวงกลมนี ้ต้องเป็น 7 inches แต่โจทย์ไม่ได้ถามว่า 

radius หรือ รัศมี เท่ากบัเท่าไร โจทย์ถามถึง diameter หรือ 

เส้นผ่านศูนย์กลาง ดังนัน้ข้อท่ีถูกคือข้อ C เพราะ diameter 

เป็นสองเทา่ของ radius   
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3. 

 In the figure above, what is the value of x? 
 (A) 30° 
 (B) 60° 
 (C) 75° 
 (D) 80° 
 (E) 120° 
   
ถ้าข้อ 3 น้องคนไหนตอบว่า ข้อ C น้องๆ อาจสบัสนกบัเร่ืองบาง

เร่ืองครับ สําหรับคนท่ีทําถูกคําตอบจะเป็นข้อ E น้องๆ ท่ีทําถูก    

รู้มัย้ครับว่าทําไมเพ่ือนๆ บางคนตอบข้อ C ถ้าไม่รู้ลองเทียบกับ

คําถามข้อถดัไปครับ 

 
4. In the figure below, if O is the center of the circle, what is the angle measure of a? 

 
 (A) 30° 
 (B) 75° 
 (C) 80° 
 (D) 100° 
 (E) 300° 
 

เป็นไงครับข้อ 4 น้องๆ ตอบอะไรกนัครับ และพอมองเห็นไหมครับ

วา่ทําไมข้อ 3 มีน้องหลายคนท่ีจะตอบข้อ C  

 

น้องๆ หลายคนอาจคิดว่าข้อสอบหลอกเรา เราเลยทําผิด จริงๆ 

แล้วข้อสอบไม่ได้หลอกเราเลย ปัญหาอยู่ท่ีน้องๆ  อาจจะอ่าน

โจทย์ไม่ละเอียด หรือมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวิชาเรียนท่ีไม่

ครบถ้วน ด้วยเหตนีุก้ารทําข้อสอบให้ได้เร็วและถกูต้อง น้องๆ ต้อง

สร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วการแก้ปัญหาโจทย์ก็จะไม่ใช่

เร่ืองยากอีกตอ่ไป 
ลองมาทําโจทย์ CU-AAT ข้ออ่ืนๆ ดนูะครับ 

5. What is the measure of the angle formed by the minute and hour hands of a clock at 2:50? (A) 115°(B) 120°(C) 145°(D) 150°(E) 155°
6. In the figure below, according to two intersecting lines, ∠a is an acute angle, which of the following is NOT true?  

(A) ∠c < ∠d(B) ∠b = ∠d(C) ∠a < ∠b(D) ∠b < ∠c(E) ∠a = ∠c

7. Which of the following could be the lengths of the sides of a triangle? I. 5, 5, 10II. 5, 5, 11III. 5, 7, 9(A) III only(B) I and II only (C) I and III only (D) II and III only (E) I , II and III 
 

เฉลย: (1) B; (2) C; (3) E; (4) B; (5) C; (6) D; (7) A. 


