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“หากคิดว่าสิ่งนีเ้ป็นประโยชน์ กรุณาแจกจ่ายและบอกต่อด้วยครับ” 



GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๑ – กวดวชิา) 

ในสมยัท่ีผู้ปกครองมกัสง่บตุรหลานไปเรียนกวดวิชา ผู้ปกครองบางกลุม่ยอมทุม่เงินทุม่เวลาไปมากมาย 

เพราะอยากให้ผลการเรียนเป็นไปอย่างที่ตัง้ความหวังไว้  เรากลบัพบว่านกัเรียนมธัยมหลายคนไม่ตัง้ใจเรียน

พเิศษ    ผู้ เขียนพบวา่ปัญหานีเ้กิดจากหลายสาเหตดุ้วยกนั เชน่ นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน  ไม่มี

เป้าหมายชัดเจน หรือแม้กระทัง่ไมเ่ตม็ใจมาเรียนพิเศษเพราะโดนบงัคบั   การท่ีเดก็ไมต่ัง้ใจเรียนเชน่นีย้่อมสง่

ผลร้ายตามมาหลายประการ ท่ีเห็นได้ชดัก็เชน่ เสียเงินและเวลาโดยเปล่าประโยชน์  นอกจากนีย้งัท าให้ผลการ

เรียนไมเ่ป็นอยา่งท่ีหวงัไว้อีกด้วย 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 เสยีเงินและเวลาโดยเปลา่ประโยชน์       

02 ผลการเรียนเป็นไปอยา่งที่ตัง้ความหวงัไว้       

03 นกัเรียนขาดแรงจงูใจในการเรียน       

04 ไมม่ีเปา้หมายชดัเจน     

05 ไมต่ัง้ใจเรียนพเิศษ       

 

 

 

 

 

 



GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๒ – เรียนสายศิลป์) 

หากจะให้ระบสุาเหตขุองการเลือกเรียนสายศิลป์ คงมีได้หลายอยา่งด้วยกนั บางคนอาจเลือกเรียนเพราะ

ชอบเรียนด้านภาษา บางคนเลือกเรียนเพราะหนีวิชาวิทยาศาสตร์ บางคนเลือกเพราะมีนิสยัคอ่นข้างขีเ้กียจไม่

อยากเรียนหนัก ทัง้ๆ ท่ีมนัเป็นความคิดท่ีไมถ่กูต้องเลย   

ส าหรับนกัเรียนท่ีตดัสินใจเลือกเรียนสายนี ้ไมว่า่จะด้วยเหตผุลใดก็ตาม เราสามารถแบง่ออกได้เป็นหลาย

ทางเลือกด้วยกนั  ไมว่า่จะเป็นเลือกเรียนศิลป์ภาษา (แบง่ยอ่ยออกได้อีกหลายสาย เชน่  ศลิป์ฝร่ังเศส  ศลิป์จีน  

ศลิป์ญ่ีปุ่ น  เป็นต้น)  หรือหากอยากเรียนคณิตศาสตร์ด้วยเพ่ือท่ีจะใช้สอบเรียนตอ่ด้านบญัชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ 

นกัเรียนก็สามารถเลือกเรียนศิลป์ค านวณได้เชน่กนั 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 ไมอ่ยากเรียนหนกั     

02 เลอืกเรียนศิลป์ค านวณ     

03 เลอืกเรียนศิลป์ภาษา     

04 ชอบเรียนด้านภาษา     

05 การเลอืกเรียนสายศิลป์     

 

 

 

 

 

 

 



GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๓ – สิววัยรุ่น) 

วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดบัฮอร์โมนอย่างมาก   สิวในวยันีซ้ึง่เกิดจากปัจจยัหลกั คือฮอร์โมนเพศ

ชายจงึถือเป็นหนึง่ในปัญหาส าคัญของวัยรุ่น    ปัญหาสิวในวยัรุ่นดเูหมือนจะเป็นเร่ืองเล็กๆ ในสายตาผู้ใหญ่ แต่

ส าหรับวยัรุ่นแล้ว ปัญหานีถื้อวา่ส าคญัมากส าหรับวยัท่ีก าลงัเร่ิมชอบพอเพ่ือนตา่งเพศ   

นอกจากฮอร์โมนเพศชายแล้ว ปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดสิวในวัยรุ่นยงัมีอีกหลายประการด้วยกนั เชน่ 

ความเครียด  การนอนดกึ เป็นต้น  ปัจจยัดงักล่าวสง่ผลท าให้เกิดสิวง่ายขึน้อีกมาก  ยิ่งไปกวา่นัน้ ชว่งวยัรุ่นนี ้

จ าเป็นต้องทุม่เทเวลาให้กบัการเรียนหนงัสือมากกวา่แตก่่อน    ความกดดันในการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย

จงึถือเป็นตวัการให้วยัรุ่นจ าเป็นต้องนอนดกึ และรู้สกึเครียดอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้     

วยัรุ่นยคุใหมม่กัพบแพทย์ผิวหนังตามคลินิกเสริมความงามเพ่ือรักษาอาการสิววยัรุ่น เพราะพวกเขาคดิ

วา่จะเห็นผลได้ไวและชดัเจนท่ีสดุ  แตอ่ยา่งไรก็ดี ควรใช้สตใินการควบคมุคา่ใช้จ่ายด้วย มิฉะนัน้จะโดนแรงยใุห้

จา่ยเงินมากโดยไมจ่ าเป็น  จะได้ไมต้่องล าบากกระเป๋าสตางค์คณุพ่อคณุแมม่ากจนเกินไป 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 สิวในวยัรุ่น     

02 ความกดดนัในการสอบแขง่ขนัเข้ามหาวิทยาลยั     

03 ปัญหาส าคญัของวยัรุ่น        

04 นอนดกึ     

05 ฮอร์โมนเพศชาย     

06 ความเครียด     

07 พบแพทย์ผิวหนงัตามคลินิกเสริมความงาม     

 

 



GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๔ – งานเอทีซี) 

งานเจ้าหน้าท่ีควบคมุจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller หรือเรียกยอ่ๆ วา่ เอทีซี) เป็นงานท่ีส าคญัตอ่

อตุสาหกรรมการบนิอย่างมาก   ผู้คนมากมายทัว่โลกตา่งกลา่วขานวา่งานเอทีซีเป็นงานท่ีเครียดมากที่สุดตดิ

อันดับโลก  งานนีเ้ป็นอยา่งไร? เราจะมาท าความรู้จกังานนีค้ร่าวๆ กนั 

ในท่ีนีจ้ะกลา่วเบือ้งตนถึงส่ิงท่ีผู้สนใจควรทราบเก่ียวกับงานเอทีซีเป็นสองประเดน็ด้วยกนั ประเดน็แรก

คือลักษณะของเนือ้งานเอทีซี งานชนิดนีเ้ป็นอย่างไร? ค าตอบแบง่ได้เป็นสองประการส าคญั ประการแรก งานนีมี้

ลกัษณะเป็นการจัดการระบบการบินบนน่านฟ้าทั่วโลก ซึง่เป็นท่ีรู้กนัดีวา่เป็นระบบท่ีซบัซ้อนและละเอียดอ่อน

มาก  นอกจากนีง้านเอทีซียงัเป็นการควบคุมดูแลความปลอดภัยของอากาศยานอีกด้วย  ด้วยลกัษณะสองอยา่ง

นีจ้งึท าให้งานนีถื้อเป็นงานท่ีเครียดติดอนัดบัโลกดงัท่ีกลา่วไป 

ประเดน็ตอ่มาคือ ลักษณะของผู้ท่ีจะมาท างานเอทีซีนัน้ควรจะเป็นคนอย่างไร? ค าตอบคือ ต้องเป็นคนมี

ความคดิฉับไว  กล้าตดัสินใจ  ชอบท างานเป็นทีม และมีทกัษะภาษาองักฤษในขัน้ดีมาก  เป็นต้น 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 ลกัษณะของเนือ้งานเอทีซี     

02 ลกัษณะของผู้ ท่ีจะมาท างานเอทีซี     

03 สิ่งท่ีผู้สนใจควรทราบเก่ียวกบังานเอทีซี     

04 งานเอทีซีเป็นงานท่ีเครียดมากท่ีสดุตดิอนัดบัโลก     

05 เป็นการจดัการระบบการบนิบนนา่นฟ้าทัว่โลก     

06 เป็นการควบคมุดแูลความปลอดภยัของอากาศยาน     

07 ชอบท างานเป็นทีม     

 

 



GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๕ – ปัญหารถตดิ) 

ปัญหารถตดิเป็นปัญหาเรือ้รังส าหรับคนกรุงเทพฯ   นานนบัหลายสิบปีแล้วท่ีปัญหานีอ้ยูคู่ก่บัคนเมือง ทกุ

คนท่ีเผชิญรถติดตา่งเห็นพ้องต้องกนัว่าน่ีเป็นปัญหาท่ีชา่งน่าเบ่ือหน่ายและน่าหงุดหงดิมากเหลือเกิน  

ผลกระทบของปัญหานีท่ี้มีตอ่คนกรุงมีมากมายหลายประการ ตวัอยา่งเชน่ ท าให้เสียสุขภาพจิตที่ดี  เพราะ

แม้ระยะทางเพียงไมก่ี่กิโลเมตรก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นชัว่โมงๆ ในการเดนิทาง นอกจากนีผ้ลกระทบอีกอยา่งก็คือท า

ให้เวลาท่ีจะอยู่กับครอบครัวน้อยลง จนเป็นต้นเหตใุห้เกิดปัญหาครอบครัวตามมาอีกทอด 

รัฐบาลทกุยคุทกุสมยัพยายามออกมาตรการแก้ปัญหารถตดิ ตวัอยา่งก็เชน่  บริการรถเมล์ฟรีเพ่ือดงึ

ประชาชนมาใช้ขนสง่มวลชนสาธารณะกนัมากขึน้  การสร้างถนนสายใหม่ๆ เช่ือมโยงโครงขา่ยเส้นทาง  และการ

สร้างรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมพืน้ท่ีกรุงเทพฯ เป็นต้น   ถึงแม้จะไมส่ามารถท าให้ปัญหารถตดิหายไปอย่างถาวร แต่

อยา่งน้อยมาตรการตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้นก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของปัญหานีล้งได้บ้าง 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 เวลาท่ีจะอยู่กบัครอบครัวน้อยลง     

02 มาตรการแก้ปัญหารถติด     

03 ปัญหาครอบครัว        

04 ปัญหารถติด     

05 การสร้างถนนสายใหม่ๆ      

06 การสร้างรถไฟฟ้าให้ครอบคลมุพืน้ท่ีกรุงเทพฯ     

07 นา่เบื่อหนา่ยและนา่หงดุหงิด     

08 สขุภาพจิตท่ีดี     

 

 



GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๖ – ลูกอมปีศาจ) 

วยัเดก็เป็นวยัท่ีชอบกินขนม ขนมที่เดก็ๆนิยมกินก็มีทัง้ขนมแบบที่ดีมีประโยชน์ เชน่ ขนมไทยดัง้เดมิ

ทัง้หลาย อาทิ ขนมกล้วย  ขนมมนั ฯลฯ และขนมที่ก่อให้เกิดโทษซึง่มกัจะได้รับอิทธิพล หรือไมก็่น าเข้ามาจาก

ตา่งประเทศ  ลกูอมปีศาจก็เป็นขนมจ าพวกหนึง่ในแบบหลงันี ้

ลูกอมปีศาจเป็นของยอดนิยมในยคุหนึง่  เน่ืองด้วยคณุสมบตัท่ีิท าให้ลิน้เปล่ียนเป็นสีต่างๆ   พอลิน้

เปล่ียนสีแล้วเดก็ๆ ก็เอาไปแลบลิน้เลน่ใสก่นั เสมือนตนเองเป็นปีศาจ น่ีเองคือท่ีมาของช่ือลกูอม 

ลกูอมปีศาจท่ีขายกนัในประเทศไทยนัน้มีหลายย่ีห้อ  แตล่ะย่ีห้อนัน้ก็ไมท่ราบได้แนช่ดัถึงแหลง่ผลิต ดงันัน้

คณุภาพและมาตรฐานของส่วนประกอบจงึไมไ่ด้รับการควบคมุจากองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ  สีย้อมอนัเป็นสว่นประกอบ

ของลกูอมปีศาจจงึเป็นอนัตรายเพราะมนัเป็นตวัการก่อให้เกิดอาการผิดปกตทิางร่างกายของเดก็ เชน่ ปวดท้อง 

ท้องเสีย เป็นต้น 

ปัจจบุนัแม้ว่าลกูอมชนิดนีจ้ะเส่ือมความนิยมลงไป แตท่างการก็ยงัต้องระมดัระวงัเร่ืองขนมท่ีน าเข้ามาขายใน

ไทยอยา่งใกล้ชิดตอ่ไป 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 ลิน้เปลีย่นเป็นสตีา่งๆ     

02 ขนมที่เดก็ๆนิยมกิน     

03 อาการผิดปกติทางร่างกายของเด็ก     

04 ปวดท้อง     

05 สย้ีอม     

06 ลกูอมปีศาจ     

07 ขนมที่ก่อให้เกิดโทษ     

08 ขนมแบบท่ีดีมีประโยชน์     

 



GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๗ – อาหารบ ารุงสมอง) 

หลายคนสงสยัวา่ กินอะไรจงึจะฉลาด? วนันีผู้้ เขียนจงึขอเสนอข้อมลูอาหารบ ารุงสมองซึง่หาได้ง่ายและไม่

แพงมาแนะน ากนัครับ 

อาหารบ ารุงสมองชนิดแรกท่ีจะกลา่วถึงก็คือ “ไขไ่ก่” นัน่เอง  ไข่ไก่นีเ้ป็นทีทราบกนัดีว่าชว่ยพฒันาระบบ

สมอง  และจากผลวิจยัของมหาวิทยาลยันอร์ทแคโรไลนา่ลา่สดุค้นพบวา่   “โคลิน” ซึง่เป็นสารอาหารธรรมชาตชินิด

หนึง่ในไขไ่ก่นัน้ชว่ยท าให้ความสามารถในการจดจ าดียิ่งขึน้  หากมารดาได้รับสารนีเ้ข้าไป ทารกในครรภ์ก็จะ

ความจ าดีขึน้ด้วย 

อาหารชนิดตอ่มาคือ “ผลไม้ตระกูลเบอร์ร่ี” อนัได้แก่ บลเูบอร์ร่ี สตรอเบอร์ร่ี เชอร่ี เป็นต้น ผลไม้ตระกลูนี ้

นอกจากจะอดุมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ  ยงัชว่ยปอ้งกนัการสูญเสียความจ าระยะสัน้อีกด้วย 

อาหารชนิดสดุท้ายท่ีจะกลา่วถึงคือ “แอปเปิล้”  ซึง่จะมีสว่นชว่ยในการสร้างส่ือประสาทในสมองท่ีช่ือวา่ 

“อะเซทิลโคลีน”   แอปเป้ิลจึงสามารถชว่ยชะลอภาวะสมองเส่ือมและชว่ยให้ความสามารถในการจดจ าดีขึน้ได้ 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 อาหารบ ารุงสมอง     

02 โคลนิ     

03 ความสามารถในการจดจ าดยีิ่งขึน้     

04 สารต้านอนมุลูอิสระ     

05 การสญูเสยีความจ าระยะสัน้     

06 แอปเปิล้     

07 ไขไ่ก่     

08 ผลไม้ตระกลูเบอร์ร่ี     

 



GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๘ – สัตว์กับโชคลาง) 

ความเช่ือเร่ืองโชคลางนัน้เป็นความเช่ือท่ีมีมาแตโ่บราณ  สิ่งนีมี้มาตลอดประวตัิศาสตร์มนษุย์  สตัว์บางชนิด

ถกูมองวา่มีความเก่ียวพนักบัเร่ืองโชคลาง  บางชนิดก็ส่ือถึงโชคดี บางชนิดก็ส่ือถึงโชคร้าย 

แมวด าเป็นสตัว์ชนิดหนึง่ท่ีเก่ียวพนักบัความเช่ือเร่ืองความโชคร้ายมานานนบัพนัๆ ปีแล้ว  เน่ืองด้วยแมวด า

มีขนสีด าขลับตลอดตัว ลกัษณะเชน่นีเ้องเป็นสาเหตใุห้แมวด าเป็นสัญลักษณ์แห่งความลึกลับ หลายยคุสมยั

เช่ือกนัวา่การท่ีแมวด าเดนิผ่าน จะน าความโชคร้ายมาให้ 

สัตว์ที่เก่ียวข้องกับความเช่ือเร่ืองโชคร้าย อีกชนิดหนึ่งท่ีจะกลา่วถึงในท่ีนีก็้คือ นกฮูก  จากความเช่ือของ

มนษุย์หลากหลายวฒันธรรมมีความเห็นตรงกนัว่า นกฮูกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งและความตาย   ท่ีเป็นเชน่นีก็้

ด้วยเหตผุลท่ีว่า รูปร่างลกัษณะของมนันัน้มองดูดุดันน่ากลัว  อีกทัง้ลกัษณะนิสยัของมนัท่ีชอบล่าเหย่ืออย่างเงียบ

เชียบในยามค ่าคืน อีกด้วย 

อยา่งไรก็ดี ความเช่ืองเร่ืองโชคลางท่ีเก่ียวกบัสตัว์สองชนิดนีก็้ไมไ่ด้เหมือนกนัทัง้โลก  ส าหรับคนบางท้องถ่ิน

พวกเขามีความเช่ือวา่ แมวด าน าโชคดีมาให้ และส าหรับคนบางท้องถ่ิน นกฮกูก็ถือเป็นสญัลกัษณ์ของการศกึษา   

ทัง้นีก็้ขึน้อยูก่บัพืน้ฐานทางความเช่ือและศาสนาในแตล่ะท้องถ่ินนัน้ๆ ด้วย 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 ชอบลา่เหยื่ออยา่งเงียบเชียบในยามค า่คืน     

02 มองดดูดุนันา่กลวั     

03 แมวด าเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความลกึลบั     

04 นกฮกูถือเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความตาย     

05 สตัว์ที่เก่ียวข้องกบัความเช่ือเร่ืองโชคร้าย     

06 แมวด า     

07 นกฮกู     

08 มีขนสดี าขลบัตลอดตวั     



GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๙ – ผลเสียของความเกียจคร้าน) 

ความขีเ้กียจเป็นนิสยัท่ีเลิกได้ยาก เพราะมนัคอ่ยๆ ฝังรากลกึอยูใ่นพฤติกรรมของเดก็วยัเรียนอยา่งเรามา

ยาวนาน  จะท าอยา่งไรดี? เราจงึจะเอาชนะตวัขีเ้กียจได้และกลายเป็นคนท่ีมีแก่นสารในชีวิต 

นิสัยขีเ้กียจนีถื้อเป็นต้นเหตขุองนิสัยผัดวันประกันพรุ่งตามมา ซึง่นิสยันีเ้ป็นอนัตรายมาก เพราะจะท าให้

เราไมไ่ด้ท าสิ่งส าคัญในเวลาที่เหมาะสม   ค าพดูจ าพวก “เอาไว้ก่อนนา่” “เด๋ียวก่อนนา่” “วนัหลงัก็ได้” ฯลฯ  ค าพดู

เหลา่นีแ้หละคือสญัญาณวา่ตวัขีเ้กียจสง่ผลให้เกิดนิสยัผดัวนัประกนัพรุ่งเข้าให้แล้ว 

นิสยัขีเ้กียจยงัสง่ผลให้เราละเลยความรับผิดชอบในหน้าที่  รวมทัง้มัวสนใจแต่กิจกรรมที่สนุกและ

สบาย  ทัง้สองอยา่งท่ีว่ามาอาจมอบความสขุให้เราได้แคช่ัว่ครู่  แตม่นัจะบัน่ทอนอนาคตอันสดใสของเรา  และท า

ให้เรากลายเป็นคนท่ีไร้แก่นสารได้ในท่ีสดุ 

เม่ือรู้วา่นิสยัขีเ้กียจมีผลเสียอยา่งไรบ้างแล้ว ก็ควรหาทางก าจดัมนัเสียตัง้แตต่อนนี ้ ก่อนท่ีมนัจะหยัง่รากลกึ

ลงไปในจิตใจของเราจนยากเกินจะเยียวยา   อย่ารอให้ชีวิตต้องได้รับบทเรียนอนัโหดร้ายเลยครับ 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 มวัสนใจแตกิ่จกรรมที่สนกุและสบาย     

02 อนาคตอนัสดใสของเรา     

03 คนที่มีแก่นสารในชีวิต     

04 ละเลยความรับผิดชอบในหน้าที ่     

05 นิสยัผดัวนัประกนัพรุ่ง     

06 นิสยัขีเ้กียจ     

07 ท าสิง่ส าคญัในเวลาทีเ่หมาะสม     

 

 



GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๑๐ – ก าจัดตัวขีเ้กียจ) 

อยา่งท่ีกล่าวในบทความท่ีแล้ววา่ ความขีเ้กียจเป็นนิสยัท่ีเลิกได้ยาก  ส าหรับบทความนี ้เราจะมาดกูนัวา่

พอจะมีวิธีก าจัดตัวขีเ้กียจอยา่งไรได้บ้าง 

วิธีแรกท่ีอยากแนะน าคือ ให้ลองนึกถึงผลร้ายของนิสัยขีเ้กียจ เราอาจจะต้องล าบากไปตลอดชีวิต  

ล าบากคนเดียวไมพ่อ ครอบครัวอนัเป็นท่ีรักของเราก็จะล าบากไปด้วย เป็นต้น  วิธีนีอ้าจดเูป็นนามธรรมไปหน่อย แต่

หากลองนึกเชน่นีซ้ า้ๆ ทกุวนั  เช่ือวา่เราจะไม่อยากขีเ้กียจโดยอัตโนมัติ 

วิธีตอ่มาคือ ลองนึกถงึผลดีของการเลิกขีเ้กียจ  เชน่ เราจะได้รับการยอมรับ มีอนาคตท่ีดีขึน้ นบัถือตวัเอง

มากขึน้ เป็นต้น   การท าเชน่นีจ้ะท าให้มีก าลังใจในการเปล่ียนแปลงตัวเองขึน้อีกมาก 

วิธีสดุท้ายท่ีจะแนะน าคือ จดบันทกึความก้าวหน้า โดยแบง่ออกเป็นสองสว่นคือ บันทกึสิ่งที่ท า และ

บันทกึผลที่ได้รับ  เชน่ วนันีเ้ราขยนัในเร่ืองใดไปบ้าง และเกิดผลดีอยา่งไร  ตวัอย่างบนัทกึก็เชน่ “วนันีอ้า่นคณิตได้ 

๒ บท และท่องศพัท์ได้ ๒๐ ค า พอท าเสร็จแล้วรู้สึกดีมาก มีก าลงัใจในการเรียนมากขึน้ พรุ่งนีพ้ร้อม Dictation แล้ว”  

หรือ “เม่ือเช้าสอบสงัคมได้คะแนนดีขึน้มาก อยา่งนีต้้องขยนัตอ่ไปอีก เอาให้ได้เกรดส่ีเลย เยส!!”   เป็นต้น 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 วิธีก าจดัตวัขีเ้กียจ     

02 มีก าลงัใจในการเปลีย่นแปลงตวัเอง     

03 ไมอ่ยากขีเ้กียจโดยอตัโนมตัิ     

04 ลองนกึถึงผลดีของการเลกิขีเ้กียจ     

05 บนัทกึผลที่ได้รับ     

06 ลองนกึถึงผลร้ายของนิสยัขีเ้กียจ     

07 บนัทกึสิง่ที่ท า     

08 จดบนัทึกความก้าวหน้า     

 



เฉลย GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๑ – กวดวิชา) 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 เสียเงินและเวลาโดยเปลา่ประโยชน์   99H    

02 ผลการเรียนเป็นไปอยา่งที่ตัง้ความหวงัไว้   99H    

03 นกัเรียนขาดแรงจงูใจในการเรียน   05A    

04 ไมมี่เป้าหมายชดัเจน 05A    

05 ไมต่ัง้ใจเรียนพิเศษ   01A 02F   

 

 

เฉลย GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๒ – เรียนสายศิลป์) 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 ไมอ่ยากเรียนหนกั 05A    

02 เลือกเรียนศิลป์ค านวณ 99H    

03 เลือกเรียนศิลป์ภาษา 99H    

04 ชอบเรียนด้านภาษา 05A    

05 การเลือกเรียนสายศลิป์ 02D 03D   

 

 

 

 

 

 

 



เฉลย GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๓ – สิววัยรุ่น) 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 สวิในวยัรุ่น 99H    

02 ความกดดนัในการสอบแขง่ขนัเข้ามหาวิทยาลยั 04A 06A   

03 ปัญหาส าคญัของวยัรุ่น    01D    

04 นอนดกึ 01A    

05 ฮอร์โมนเพศชาย 01A    

06 ความเครียด 01A    

07 พบแพทย์ผิวหนงัตามคลนิิกเสริมความงาม 01F    

 

 

เฉลย GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๔ – งานเอทซี)ี 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 ลกัษณะของเนือ้งานเอทซีี 05D 06D   

02 ลกัษณะของผู้ทีจ่ะมาท างานเอทีซี 07D    

03 สิง่ที่ผู้สนใจควรทราบเก่ียวกบังานเอทีซี 01D 02D   

04 งานเอทซีีเป็นงานท่ีเครียดมากทีส่ดุติดอนัดบัโลก 99H    

05 เป็นการจดัการระบบการบินบนนา่นฟา้ทัว่โลก 04A    

06 เป็นการควบคมุดแูลความปลอดภยัของอากาศยาน 04A    

07 ชอบท างานเป็นทีม 99H    

 

 



เฉลย GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๕ – ปัญหารถตดิ) 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 เวลาทีจ่ะอยูก่บัครอบครัวน้อยลง 03A    

02 มาตรการแก้ปัญหารถตดิ 05D 06D   

03 ปัญหาครอบครัว    99H    

04 ปัญหารถติด 01A 07D 08F  

05 การสร้างถนนสายใหม่ๆ  04F    

06 การสร้างรถไฟฟา้ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีกรุงเทพฯ 04F    

07 นา่เบื่อหนา่ยและนา่หงดุหงิด 99H    

08 สขุภาพจิตที่ด ี 99H    

 

 

เฉลย GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๖ – ลูกอมปีศาจ) 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 ลิน้เปลี่ยนเป็นสีตา่งๆ 99H    

02 ขนมที่เด็กๆนิยมกิน 07D 08D   

03 อาการผิดปกติทางร่างกายของเด็ก 04D    

04 ปวดท้อง 99H    

05 สีย้อม 03A    

06 ลกูอมปีศาจ 01A 05D   

07 ขนมที่ก่อให้เกิดโทษ 06D    

08 ขนมแบบทีด่ีมีประโยชน์ 99H    

 



เฉลย GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๗ – อาหารบ ารุงสมอง) 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 อาหารบ ารุงสมอง 06D 07D 08D  

02 โคลิน 03A    

03 ความสามารถในการจดจ าดียิ่งขึน้ 99H    

04 สารต้านอนมุลูอิสระ 99H    

05 การสญูเสียความจ าระยะสัน้ 99H    

06 แอปเปิล้ 03A    

07 ไข่ไก่ 02D    

08 ผลไม้ตระกลูเบอร์ร่ี 04D 05F   

 

 

เฉลย GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๘ – สัตว์กับโชคลาง) 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 ชอบลา่เหยื่ออยา่งเงียบเชียบในยามค ่าคืน 04A    

02 มองดดูดุนัน่ากลวั 04A    

03 แมวด าเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความลกึลบั 99H    

04 นกฮกูถือเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความตาย 99H    

05 สตัว์ที่เก่ียวข้องกบัความเชื่อเร่ืองโชคร้าย 06D 07D   

06 แมวด า 08D    

07 นกฮกู 01D 02D   

08 มีขนสีด าขลบัตลอดตวั 03A    

 



เฉลย GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๙ – ผลเสียของความเกียจคร้าน) 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 มวัสนใจแตกิ่จกรรมที่สนกุและสบาย 02F 03F   

02 อนาคตอนัสดใสของเรา 99H    

03 คนที่มีแก่นสารในชีวิต 99H    

04 ละเลยความรับผิดชอบในหน้าที่ 02F 03F   

05 นิสยัผดัวนัประกนัพรุ่ง 07F    

06 นิสยัขีเ้กียจ 01A 04A 05A  

07 ท าสิ่งส าคญัในเวลาที่เหมาะสม 99H    

 

 

เฉลย GAT Begin by Aj KLUI  (บทความที่ ๑๐ – ก าจัดตัวขีเ้กียจ) 

เลขก ากบั ข้อความที่ก าหนด ที่วา่งส าหรับร่างรหสัค าตอบ 

01 วิธีก าจดัตวัขีเ้กียจ 04D 06D 08D  

02 มีก าลงัใจในการเปลี่ยนแปลงตวัเอง 99H    

03 ไมอ่ยากขีเ้กียจโดยอตัโนมตัิ 99H    

04 ลองนึกถึงผลดีของการเลิกขีเ้กียจ 02A    

05 บนัทกึผลที่ได้รับ 99H    

06 ลองนึกถึงผลร้ายของนิสยัขีเ้กียจ 03A    

07 บนัทกึสิ่งที่ท า 99H    

08 จดบนัทกึความก้าวหน้า 05D 07D   

 


