
 

Writing (Quickie Technique) 

1. Semicolon ใช้แยก 2 ประโยค (มี SV 2 คู่ -> SV ; SV ) 
 
Ex: I like fruits; he likes vegetables. 
 

2. Semicolon ไม่ใช้กับ คำเชื่อมที่ไม่ใช่ Linker ( ; and หรือ ; but = ผิด ตัดช้อยได้เลย ) 
 
Ex: I like fruits; and he likes vegetables. = ผิด แน่นอน !!! 
 

3. Linker คือพวกคำเชื่อมที่มักจะ 3 พยางค์ขึ้นไป เช่น However, Nevertheless, Moreover, For example 
 

4. Linker ใช้เพื่อแยก 2 Full Stops ... อย่าให้สองประโยคอยู่ใน Full Stop เดียวกัน  
 
Ex: I like fruits, however, he likes vegetables. =  ผิด แน่นอน !!!  
 
Ex: I like fruits. However, he likes vegetables. = ถูก !!! 
 

5. Colon ต้องมีประโยค อยู่หน้าเสมอ (ก็คือต้องมี SV หน้า :) -> ถ้าไม่มีก็ตัดช้อย : ออกได้เลย 
 
Ex: I bought two things: a soda and a snack. = ถูก 
 
Ex: Two things: a soda and a snack. = ผิด  
 

6. ในหลายๆกรณี Semicolon กับ Colon แทนกันได้ ถ้าเป็นประโยคทั้งหน้า และหลัง (แต่ถ้าเจอทั้งคู่ ให้ตอบ ; จะดีกว่า) 
 

7. จุดในเครื่องหมายต่างๆ เช่น . / ; / : คิดซะว่าเป็นคำเชื่อมตัวนึง ก็คือถ้ามีจุดแล้ว อย่าใส่คำเชื่อมเข้าไปอีก เช่น ( : and 
หรือ ; but หรือ . And, = ผิดแน่ๆ ตัดไปเลย ) 
 
Ex: I like fruits; he likes vegetables. หรือ Ex: I like fruits, but he likes vegetables. 
 

8. Transition ต้องดูทั้งบน และล่าง อ่านเสร็จเขียนให้ชัดว่าตรงไหน ความหมายเป็น + หรือ - จะได้ทำต่อง่ายๆไม่งง 
 

9. ถ้าโจทย์ให้ ...follows in the paragraph ต้องอ่านให้สุด จนจบย่อหน้า ส่วนใหญ่คำตอบอยู่ส่วนล่างๆ ของย่อหน้านั้น  
 

10. แต่ถ้าโจทย์สั่ง ...next sentence หรือ …previous sentence ก็ดูแค่ที่เค้าบอกให้ดู ไม่ต้องไกลกว่านั้น  

11. ถ้าโดน Conclusion for passage ให้ไปอ่าน Paragraph 1 อีกรอบ ถ้าง่ายคือจะมีช้อยที่วาง Keyword จากย้อหน้า
นั้นให้เลย ถ้ายาก ก็คือคิดนานๆ ละยังหาไม่เจอ ให้ตัดช้อยเอาเลย เช่น ช้อยที่มีคำสำคัญที่ไม่เกี่ยวใดๆกับย่อหน้าแรก 
แล้วไปตอบอันที่ตัดไม่ได้ แต่ไม่แน่ใจแทน (อย่าเน้นแต่ย่อหน้าสุดท้าย มันจะหลอก) 

12. ถ้า Conclusion for paragraph ก็อ่านแค่ paragraph นั้น ไม่ต้องไปสนส่วนอื่น  

13. ข้อที่สั่งให้หา ...one of the main ideas of the paragraph ให้ทำเป็นข้อสุดท้าย เพราะต้องรู้เรื่องก่อนถึงจะทำได้ 

14. BELIEVE IN YOURSELF. BEST OF LUCK TO ALL OF YOU!!! 

For course info, please contact LINE @krunacenter



Reading Reminder 

1. Science หา Result / Hypothesis or Previous Data / Method / Limitation


2. Fiction หา Setting / Character / Emotion


3. History เน้นแปลเรื่อง ทำเป็นเรื่องสุดท้าย


4. ทุกเรื่อง เน้นประโยคที่เป็น 1. ต้น Paragraph 2. Turning Point / Linking Point 3. ความ Absolute (Most/Best/
Never/No doubt/Extremely confident) 

5. ถ้าจะตอบ/หา Main Idea หรือ Purpose ก็ให้ดู 1. ต้น Paragraph 2. Turning Point / Linking Point 3. ความ 
Absolute + HEADINGGGGG 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