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ตัวอยางแจกฟรี หามจําหนาย
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IN A YEAR FROM NOW YOU WILL LOOK BACK AT YOURSELF 
AND BE PROUD OF WHAT YOU HAVE ACHIEVED.

ในอีก 1 ปขางหนา เมื่อคุณมองกลับมา คุณจะภูมิใจวาคุณไดพัฒนาไปมากแคไหน
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WELCOME  Vol.1
 

     ยินดีดวยนะคะกับผูที่กําลังถือ E-Book เลมนี้อยู ถือเปนอีกกาวสําคัญที่คุณจะไดพัฒนาภาษาอังกฤษให
เกงขึ้น โดยเฉพาะทักษะการเขียน ที่นับวาเปนทักษะที่ยากที่สุดเลยก็วาได 
     แตกระนั้น วิธีการฝกแบบนี้ เปนวิธีที่งายแสนงาย แตใหผลลัพทที่วิเศษเกินคาด คือการลอกตาม
ตนฉบับภาษาอังกฤษทุกวัน วันละอยางนอย 1 ยอหนา
     การฝกแบบนี้จะไมสรางความเครียด ไมรูสึกวาถูกบังคับ ไมนาเบื่อกับการทองจํา แถมสนุกกับการ
ไดความรูหรือมุมมองใหมๆ ทําใหอารมณและความรูสึกระหวางการอานการเขียนของคุณไดเปด
จิตใตสํานึกใหทํางานไดดี
     นับจากนี้ไปอีก 365 วัน คุณจะผูกพันกับการปฏิบัติแบบนี้ และแนนอนวาไมใชแคทักษะการเขียนที่
พัฒนาขึ้น คุณจะพูดคลองขึ้น เรียงประโยคไดดีขึ้น อานภาษาอังกฤษเกงขึ้น แกรมมาก็ดีขึ้นแบบไมตองจํา
กฎ 
     รับรองวาคุณจะรัก E-Book ซีรี่นี้แนๆคะ 
     ขอใหคุณอาน เขียน และฝกพูด ดวยความสนุก และจงภูมิใจวา..
ตนไมแหงการเรียนรูในตัวของคุณกําลังเติบโตขึ้นทุกวันๆ 
      จะไมเหี่ยวเฉาอีกตอไปแลวคะ
 

ทักทายกันใหม Volume ถัดไปนะคะ 
  
        บก.ครูใหม ^.^

How to use this E-Book

STEP 1
อานภาษาอังกฤษ 1 รอบ 
เช็คตัวเองวาเราเขาใจมาก

นอยแคไหน

STEP 2
อานคําแปลภาษาไทย
เรียนรูคําศัพทใหมๆ
ที่เราไมเคยรูจัก

STEP 4
อานภาษาอังกฤษทบทวน
อีก 1 รอบ พยายามอาน
ออกเสียงนะคะ เปนการ

เกลาทักษะการพูดใหคลอง

STEP 5 เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียน i-Audio ฝกทักษะการพูดกับครูใหม
คลิ๊กไอคอนฟงคลิปเสียง จาก Link ดานลางคะ

https://www.goodenoughenglish.com/writing365days

STEP 3
ลงมือเขียน (ลอกภาษา

อังกฤษ) ดวยมือของเราใน
หนาที่เวนไวให

https://www.goodenoughenglish.com/writing365days
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“รกัคณุเทา่ฟ้า”

ในทกุๆวนั หวัใจของคนเราผลติพลงังานมากพอทีจ่ะขบัรถบรรทกุได ้20 ไมล ์
เพราะฉะนัน้ ตลอดชว่งชวีติก็นับวา่ผลติพลงังานไดเ้ทยีบเทา่กบัการขบัรถไปยงั
ดวงจันทรไ์ปกลบัรอบนงึเลยทเีดยีว

ดงันัน้ เมือ่คณุบอกใครสกัคนวา่คณุรักพวกเขาเทา่กบัระยะทางไปกลบัระหวา่ง
โลกและดวงจันทร*์ แสดงวา่คณุกําลงับอกวา่..คณุจะรักเขาดว้ยจํานวนเลอืด
ทัง้หมดทีห่วัใจของคณุสบูฉีดตลอดทัง้ชวีติ โอโ้ห...ฉันคดิวา่มนัมคีวามหมายที่
ดลีกึซึง้พอๆกนัเลย

มาลองคํานวณดกูนั:
20(ไมลต์อ่วนั) x 365(วนั ใน1ปี) x 70(ปี-อายขุยัเฉลีย่) = 511,000 ไมล์
ระยะทางจากโลกไปยงัดวงจันทร ์= 238,900 ไมล ์
(หลงัจากคณูสองไปและกลบัก็ไดเ้กอืบๆ 500,000 ไมลโ์ดยประมาณ)
ตวัเลขมนัก็ใกลเ้คยีงกนัเลยนะ! สดุยอดเลย! 🙂

“Love you to the moon and back”

Everyday, the heart generates enough energy to drive a truck 20 
miles. In a lifetime, that energy is equivalent to driving to the moon 
and back.

So, when you tell someone you love them “to the moon and back” 
you’re essentially saying you will love them with all the blood your 
heart pumps your whole life, wow...I think is equally meaningful.

The math of it:
20(mile/day) x 365(days) x 70(years-average age of human)
= 511,000 miles.
Distance to the moon = 238,900 miles (after x2 to-and-fro is nearly 
500,000 miles)
Quite a possibility it is! Fantastic! 🙂
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"สิง่ทีค่ณุไมค่วรหยดุทาํ ไมว่า่คณุจะมอีายเุทา่ไร"

1. อยา่หยดุฝัน คนทีไ่มม่จีนิตนาการ ก็ยากทีจ่ะหาความสขุในชวีติ
2. อยา่หยดุพดูวา่ "ฉันรักคณุ" มนัไมม่ากเกนิไปหรอก ทีจ่ะบอกรักบคุคลทีค่ณุ
รักทกุๆวนั
3. ไมห่ยดุสํารวจ โลกนีก้วา้งใหญเ่หลอืเกนิ จงออกไปทอ่งโลก อยา่มวัแตอ่ยู่
ในทีเ่ดมิๆทีเ่ราเคยชนิ
4. ไมห่ยดุชมเชยตวัเอง หากคณุไมรู่ส้กึซาบซึง้ในตวัเอง แลว้ใครจะทํา
5. อยา่หยดุทําความด ีแมว้า่คณุจะไมไ่ดรั้บผลตอบแทนใดๆ คณุจะมคีวามสขุ
และอิม่เต็มในหวัใจเมือ่มองยอ้นกลบัมา
6. ไมห่ยดุทีจ่ะเชือ่ บางอยา่งก็ไมม่หีลกัฐานพสิจูนห์รอก แตค่ณุก็ตอ้งเชือ่
7. อยา่เลกิศรัทธาในตวัเอง ความศรัทธาทีแ่รงกลา้ จะนําพาคณุไปทกุทีท่ีค่ณุ
ตอ้งการ
8. ไมห่ยดุเรยีนรู ้ถา้คนเราหยดุเรยีนรู ้ก็เสมอืนคนนัน้ไดต้ายไปแลว้

"Things you should never stop doing no matter how old you are".

1. Never stop dreaming. A person without imagination can hardly find the 
joy of life.
2. Never stop saying "I Love You". It's never too much. Tell your loved ones 
you love them every day.
3. Never stop exploring. The world is so big that we should never stay in 
our comfort zone.
4. Never stop complimenting yourself. If you don't appreciate yourself, who 
would?
5. Never stop doing good deeds. Though you may not get returns, you'll be 
satisfied and fulfilled when you look back.
6. Never stop believing. Sometimes there is no evidence but you have to 
believe.
7. Never stop having faith in yourself. A strong faith can carry you 
anywhere you want.
8. Never stop learning. When one stops learning, one dies.
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"ชายผูซ้ือ่สตัยข์ ึน้สวรรค"์

ชายสามคนเสยีชวีติ ไดม้ายนือยูต่อ่หนา้พระเจา้
พระเจา้ถามชายคนแรกวา่เขาซือ่สตัยต์อ่ภรรยาหรอืไม ่เขายอมรับวา่เคยนอกใจ
ภรรยา 2 ครัง้ในชว่งชวีติการแตง่งานของเขา พระเจา้มอบรถยนตค์นัเล็กใหเ้ขา
ใชข้บับนสวรรค์
ชายคนทีส่องยอมรับวา่เคยนอกใจภรรยาเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ เขาไดรั้บรถยนต์
ขนาดกลาง
ชายคนทีส่ามก็ถกูถามดว้ยคําถามเดยีวกนั เขาตอบวา่เขามคีวามซือ่สตัยม์ัน่คง
ตอ่ภรรยาจนถงึวนัสดุทา้ยในชวีติ พระเจา้ทรงชมเชยเขาและมอบรถหรใูหใ้ช ้

สปัดาหต์อ่มาชายทัง้สามคนมาพบกนัทีล่านจอดรถบนสววรค ์ชายผูข้บัรถหรกู็
รอ้งไหโ้ฮออกมา 
"ฉันเพิง่ขบัรถผา่นภรรยาของฉัน...และเห็นเธอกําลงัขีจั่กรยานอยู!่"

คณุวา่ภรรยาของเขานอกใจเขากีค่รัง้คะ :D

"A faithful man went to heaven" 

Three men died and stood in front of God.
God asked the first if he had been faithful to his wife. He admitted to 
two affairs during his marriage. God gave him a compact car to drive 
in heaven.
The second man admitted to only one affair and was given a midsize 
car.
The third man was asked the same question and said he had been 
faithful to his wife until the day he died. God praised him and gave 
him a big luxury car.

A week later the 3 guys met in a parking lot. The man driving the 
luxury car began to cry, 
"I just passed my wife, and she was riding a bike!."

Do you think how many affairs his wife cheated on him? :D
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“เสือ้ผา้ทีไ่มส่ะอาดของเพือ่นบา้น”

คูห่นุ่มสาวยา้ยเขา้ไปอยูใ่นหมูบ่า้นใหม ่เชา้วนัรุง่ขึน้ขณะทีพ่วกเขากําลงักนิ
อาหารเชา้ หญงิสาวเห็นเพือ่นบา้นของเธอตากผา้อยูห่นา้บา้น
“ผา้นัน้ไมส่ะอาดเลย” เธอพดู “นางซกัผา้ไมเ่ป็นรไึง หรอือาจจะตอ้งเปลีย่น
ผงซกัฟอกยีห่อ้ใหมน่ะ”
สามขีองเธอมองตาม แตก่็ไมไ่ดพ้ดูอะไร แลว้ทกุครัง้ทีเ่พือ่นบา้นออกมาตากผา้ 
ภรรยาเขาก็จะพรํ่าพดูเหมอืนๆเดมิ

ประมาณหนึง่เดอืนตอ่มา หญงิสาวรูส้กึประหลาดใจทีเ่ห็นผา้ทีต่ากอยูส่ะอาด
หมดจด รบีพดูกบัสามวีา่ “ดสู!ิ ตอนนีน้างรูจั้กเรยีนรูว้ธิกีารซกัผา้ใหส้ะอาดแลว้ 
ฉันสงสยัจรงิวา่ใครมาสอนนาง”
สามกี็พดูขึน้มาวา่ “วนันีผ้มตืน่แตเ่ชา้ตรู ่แลว้ก็ทําความสะอาดเชด็กระจก
หนา้ตา่งบา้นเราน่ะ!”

(แบบนีเ้ขา้ขา่ย เห็นฝุ่ นผงในตาผูอ้ืน่ แตไ่มเ่ห็นขอนไมใ้นตาตวัเองนะคะ :D)

“Neighbor’s unclean clothes”

A young couple moved into a new neighborhood. The next morning, 
while they were eating breakfast, the young woman saw her neighbor 
hang the clothes outside.
“That laundry is not very clean.”, she said, “she doesn’t know how to 
wash correctly. Perhaps she needs better laundry soap.”
Her husband looked on, but remained silent. Every time the neighbor 
would hang her wash to dry, the young woman would make the same 
comments.

About one month later, the woman was surprised to see a nice clean 
wash on the line and said to her husband: “Look! She has learned how 
to wash correctly. I wonder who taught her this.”
The husband said: “I got up early this morning and cleaned our 
windows!”
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"ตามหาคนเกง่มาเป็นพีเ่ล ีย้ง"

เมือ่คณุตดัสนิใจแลว้วา่จะพัฒนาตนเองทางดา้นไหน คณุจะตอ้งไปสบืเสาะเอา
คนทีเ่กง่ทีส่ดุในสาขานัน้มาเป็น "พีเ่ลีย้ง" (Mentors) คณุใหไ้ด ้

และทีสํ่าคญัคอื ควรเกง่ทางดา้นปฏบิตั ิไมใ่ชด่า้นทฤษฏอียา่งเดยีว

คนทีเ่ป็นนักธรุกจิประสบความสําเร็จมเีงนิเป็นรอ้ยเป็นพันลา้น (โดยเฉพาะ
ประเภททีส่รา้งตวัขึน้มาเอง โดยไมไ่ด ้"ตอ่ยอด" มาจากพอ่แม)่ จะมคีวามรูท้ี่
ตา่งกบัอาจารยจ์บปรญิญาเอกทางดา้นธรุกจิ แตไ่มเ่คยมปีระสบการณอ์ยา่งมาก

จงเลอืกศกึษากบัประเภทแรกดกีวา่

(หนังสอื ตอ้งเป็นทีห่นึง่ใหไ้ด ้โดย อ.บณัฑติ อึง้รังส)ี

"Learn from the MASTER"

Once you have decided in which area or field you want to improve 
yourself you need to go out and find the most talented and most 
experienced people in that field. Make them your Mentors.

It is vital that you find mentors that have real life experiences, not just 
theoretical experience.

For example, someone who has been wildly successful, perhaps a 
self-made millionaire or a respected CEO, will have a completely 
different perspective from an academic or professor of business who 
had never actually run a business.

I want to learn from the first style.

(Conduct your Dreams by Bundit Ungrangsee)
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Take ACTION NOW!
ทุกคนฝน...แตกี่คน...ลงมือทํา
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