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  คาํนํา 

 

    คูม่อืภาษาองักฤษสาํหรบัครแูละผูบ้รหิาร เล่มน้ี จดัทาํขึน้ เพือ่ใชเ้ป็นคูม่อืในการเตรยีมสอบ 

ครผููช้ว่ย ผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ           

การสอบแขง่ขนัเขา้รบัราชการสงักดัอื่น โดยไดร้วบรวม สรปุเน้ือหาแบบฝึก และแบบทด สอบ แยกเป็น

หมวดหมู ่4 สว่นไดแ้ก่ สว่นที ่1 Grammar ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัไวยากรณ์  สว่นที ่2  Reading 

การอา่นจบัใจความสาํคญั  สว่นที ่3 Conversation in daily life การสือ่สารในชวีติประจาํวนั และ                 

สว่นที ่4 แนวขอ้สอบ พรอ้มเฉลย   

  ในการเตรยีมตวัสอบครัง้น้ี หรอืทุกครัง้ ต่อไปน้ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัภาษาองักฤษ เพราะ      

ไดถู้กกาํหนดเป็นสว่นหน่ึงของหลกัสตูรการสอบครผููช้ว่ย ผูบ้รหิาร และบุคลากร หรอืทุกตําแหน่งทีม่ ี    

การสอบเขา้รบัราชการ  หนงัสอืเล่มน้ีชว่ยได ้เพราะไดเ้รยีบเรยีง   ใหก้ระชบั งา่ยต่อการทาํความเขา้ใจ 

เน้นการสือ่สารและการอา่นจบัใจความสาํคญั ซึง่นอกจากเป็นคูม่อืเตรยีมตวัสอบแลว้ ยงัสามารถนําไปใช้

เป็นคูม่อืพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดว้ยตนเองได ้

 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ คูม่อืภาษาองักฤษสาํหรบัครแูละผูบ้รหิาร เล่มน้ี จะเป็นประโยชน์และ

เสรมิสรา้งความมัน่ใจในการเตรยีมสอบเป็นครผููช้ว่ย ผูบ้รหิาร บุคลากรทางการศกึษา และตําแหน่ง

ราชการอื่นไดพ้อสมควร และขออวยพรใหท้า่นประสบกบัความสาํเรจ็ สามารถกา้วเขา้สูต่ําแหน่ง                 

ตามทีมุ่ง่หวงัดว้ยความภาคภมูใิจ 

       

ดว้ยความปรารถนาด ี

 ทว ีเขตขณัฑ ์และ จริาวฒัน์  คุณเวยีน 
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คาํนาม (Noun) คอื คาํทีใ่ชเ้รยีกชื่อคน สตัว ์สิง่ของ หรอืสถานที ่

คาํนามนับได้(Countable Noun) คอื คาํนามทีส่ามารถนบัจาํนวนเป็น

ชิน้/อนัได ้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื 

 - คาํนามเอกพจน์ ( Singular Noun) เชน่ a dog, an egg, a 

table เป็นตน้ 

 - คาํนามพหพูจน์ (Plural Noun) เชน่ two boys, five boxes 

เป็นตน้ 

คาํนามพหพูจน์ในรปูปกติ (Regular Plural Nouns) 

คาํนามนบัไดโ้ดยทัว่ไป เมือ่อยูใ่นรปูพหพูจน์จะเตมิ s ทา้ยคาํ แต่ถา้

คาํนามนัน้ลงทา้ยดว้ย s, ss, ch, sh, x หรอื o จะตอ้งเตมิ es ทา้ย

คาํนามนัน้ เชน่ 

 dish --------> dishes 

 candy -------> candies 

 glass --------> glasses 

คาํนามพหพูจน์ท่ีมีการเปล่ียนรปู (Irregular Plural Nouns) 

คาํนามนบัไดบ้างคาํเปลีย่นรปูเมือ่มคีวามหมายเป็นพหพูจน์ เชน่ 

amouse --------->  five mice 

a man ------------>  nine men 

a tooth ---------->  twelve teeth 

คาํนามนับไม่ได้(Uncountable Noun)คอื นามทีม่ลีกัษณะเป็นเน้ือ

เดยีวกนั หรอืมลีกัษณะทีล่ะเอยีดมาก ไมส่ามารถนบัจาํนวนได ้เชน่ 

cake, water, hairเป็นตน้ 

การนบัจาํนวนของ “คาํนามนับไม่ได้” ทาํไดโ้ดยใสห่น่วยประกอบ

หน้าคาํนามนบัไมไ่ด ้เชน่ 

a bag of salt   =  เกลอื 1 ถุง 

a glass of orange juice  =  น้ําสม้คัน้ 1 แกว้ 

a piece of cake  =  ขนมเคก้ 1 ชิน้ 

 

 

NOUN 
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นําคาํนามท่ีกาํหนดให้ใส่ลงในช่องคาํนามนับได้ (Countable 

Noun)  และคาํนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) ให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบอกปริมาณของคาํนาม 

 

คาํนามนับได้  (Countable Noun) 

 -  จาํนวนมาก ใชค้าํวา่  a lot of  หรอื  plenty of  ประกอบ

หน้าคาํนามนบัไดใ้นรปูพหพูจน์ มกัใชใ้นประโยคบอกเล่า  และใชค้าํวา่  

many ประกอบหน้าคาํนามนบัไดใ้นรปูพหพูจน์ในประโยคคาํถาม และ

ประโยคปฏเิสธ 

 -  จาํนวนน้อย  ใชค้าํวา่  a  fewประกอบหน้าคาํนามนบัไดใ้น

รปูพหพูจน์  มคีวามหมายวา่ มจีาํนวนน้อย  หรอืเพยีง  2 – 3  ชิน้  

เชน่ 

There are a lot of apples in the basket 

I have a few bags. 

Plenty of people are in the concert. 

 

 

egg  umbrella  oil  ice-cream  air 
squirrel  gas   pencil  people   rain 
wind  policeman  cotton  student  ink 
rice  key   hair 

Countable Noun 

---------------------  --------------------- 

---------------------  --------------------- 

---------------------  --------------------- 

---------------------  --------------------- 

---------------------  --------------------- 

Uncountable Noun 

---------------------  --------------------- 

---------------------  --------------------- 

---------------------  --------------------- 

---------------------  --------------------- 

---------------------  --------------------- 
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คาํนามนับไม่ได้  (Uncountable Noun) 

-  จาํนวนมาก ใชค้าํวา่  a lot ofหรอื  plenty ofประกอบหน้า

คาํนามนบัไมไ่ดม้กัใชใ้นประโยคบอกเล่า และใชค้าํวา่  muchประกอบ

หน้าคาํนามนบัไมไ่ดใ้นประโยคคาํถาม และประโยคปฏเิสธ 

-  จาํนวนน้อย  ใชค้าํวา่  a littleประกอบหน้าคาํนามนบัไมไ่ด ้ 

เชน่ 

There is a lot of food 

We need a little jam. 

Plenty of sand at the beach. 

Some / anyเป็นคาํประกอบหน้าคาํนามนบัไดร้ปูพหพูจน์ และ

คาํนามนบัไมไ่ดท้ัว่ๆ ไป ทีไ่มเ่ฉพาะเจาะจง 

-  Someใชใ้นประโยคบอกเล่า 

-  anyใชใ้นประโยคปฏเิสธ และประโยคคาํถาม 

คาํวา่  “some”ใชใ้นประโยคคาํถามไดก้รณทีีผู่พ้ดูมสีิง่ของ  

(คาํนาม)  อยูแ่ลว้และตอ้งการเสนอสิง่ของใหผู้อ้ื่น หรอืสอบถามวา่

ผูอ้ื่นตอ้งการสิง่นัน้หรอืไม ่ เชน่ 

Do you want some coffee? 

Would you like some water? 
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Adjective  คอื  คาํคุณศพัทท์ีใ่ชบ้อกลกัษณะของคาํนาม  เชน่ 

 -  คาํคุณศพัทบ์อกลกัษณะ 

 

 

 

 

a  white  dog     a  round  table 

 

 

 

 

 

a  beautiful  girl   a  pair  of  new  shoes 

 -  คาํคุณศพัทบ์อกจาํนวน 

 

 

 

 

one  cat      two  balloons 

 

 

 

 

 

lots  of  ants      six  apples 

 -  คาํคุณศพัทแ์สดงความเป็นเจา้ของ 

my  notebook  หมายความวา่  สมดุของฉนั 

her  bag  หมายความวา่  กระเป๋าของคุณ 

their  shoes    หมายความวา่  รองเทา้ของพวกเขา  

ADJECTIVE 
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Adjectiveในประโยคมวีธิกีารเขยีน  ดงัน้ี 

1. Adjective  วางไว้หน้าคาํนาม  เชน่ 

     I  have  a  blue  T-shirt. 

     We  eat  delicious  food. 

     A  dog  has  its  house. 

 

2.  Adjectiveวางไว้หลงั  Verb  to  be  (is  /  am  /  are)เชน่ 

She  is  pretty. 

     The  teacher  is  kind. 

     I  am  tall  and  thin. 

     These  boxes  are  big. 

เลือก  Adjective  ท่ีกาํหนดเติมลงในช่วงว่างให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

1. Elephant  is  a  _______________  animal. 

2.  Giraffe  has  a  _______________  neck. 

3.  The  students  are  talking.  The  classroom  has  __________  noise. 

4.  I  cannot  sit  in  the  box  because  it’s  too  _______________. 

5.  The  lemon  is  _______________. 

6.  My  mother  cooks  _______________  soup. 

7.  Carrot  is  _______________  but  pineapple  is  _______________. 

8.  We  put  a  lot  of  sugar  into  our  coffee  It’s  _______________. 

9.  In  the  library.  we  should  be  _______________. 

10.  Peter  washes  his  car  every  week.  His  car  is  _______________. 

11.  John’s  mother  punishes  him  because  he  is  _______________. 

12.  This  diamond  ring  is  _______________. 

sour  sweet  big  small  delicious  orange 
yellow  long  loud  quiet  expensive  clean 
difficult naughty high  happy  ten 
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13.  This  is  my  birthday.  I  am  _______________. 

14.  My  hands  have  _______________  fingers. 

15.  Ann  reads  lots  of  text  books.  She  gets  a  _______________  score. 

16.  The  Math  exam  is  _______________. 

* กรณทีีม่ ี Adjective  มากกวา่ 1 คาํ  ขยายคาํนาม  มวีธิกีารเรยีงคาํ  Adjective  ดงัน้ี 

 

ลาํดบัที ่ : คาํนาม  

 

ตวัอยา่งที ่ 1  cats 

ตวัอยา่งที ่ 2  men 

ตวัอยา่งที ่ 3  horse 

 

หากม ี Adjective  ไมค่รบทัง้  4  ลาํดบั  กใ็หจ้ดัลาํดบัเทา่จาํนวน  

Adjective  ทีม่ ี เชน่ 

blue  shirt    แปลวา่  เสือ้สน้ํีาเงนิ  

beautiful  blue  shirt   แปลวา่  เสือ้สน้ํีาเงนิ

สวย 

five  beautiful  shirts   แปลวา่  เสือ้สน้ํีาเงนิ

สวย  5  ตวั 

Japanese  doll    แปลวา่  ตุ๊กตาญีปุ่น่  

pink  Japanese  doll   แปลวา่  ตุ๊กตาญีปุ่น่

สชีมพ ู

expensive  pink  Japanese  doll แปลวา่  ตุ๊กตาญีปุ่น่

สชีมพทูีม่รีาคาแพง 

 

Adjective  

4 

จาํนวน 

Adjective  

3 

ลกัษณะ 

Adjective  

2 

ส ี

Adjective  

1 

เชือ้ชาต ิ

Two 

Lots  of 

a 

Beautiful 

Fat 

big 

Brown 

white 

black 

Siamese 

English 

African 
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เขียนประโยคต่อไปน้ีเป็นภาษาองักฤษ 

1.  ฉนัมลีกูหมาสขีาวทีน่่ารกั  4  ตวั 

____________________________________________________ 

2.  คุณแมข่องฉนัซือ้แอปเปิลสเีขยีวทีม่รีสชาตหิวาน  10 ผล 

___________________________________________________ 

3.  อาจารยช์าวองักฤษทีใ่จดใีหก้ารบา้นแก่พวกเรา 

___________________________________________________ 

4.ยรีาฟสน้ํีาตาลตวัสงู  2  ตวั  และมา้ลายแอฟรกินัตวัใหญ่  2  ตวั  

อยูใ่นสวนสตัว ์

____________________________________________________ 

5.  แอนนาปลกูดอกไมจ้ากอเมรกิาทีส่วยงามจาํนวนมาก 

____________________________________________________ 

 

การเปรียบเทียบ Adjective 

1. การใช ้as  …  as  เพือ่เปรยีบเทยีบคาํนามทีม่ลีกัษณะเทา่ๆ กนั 

หรอืเหมอืนๆ กนั  เชน่ 

 Mary  is as  tall as  Kim.หมายความวา่  แมรีส่งูเทา่ๆ กบัคมิ 

 The  rambutan  is  as  sweet  as  the  orange. 

 หมายความวา่  เงาะมรีสชาตหิวานพอๆ กบัสม้ 

2.    การเปรยีบเทยีบสิง่ของ  2  สิง่ทีม่ลีกัษณะไมเ่ทา่กนั  เชน่  

มากกวา่  น้อยกวา่  สวยกวา่  ดกีวา่  ฯลฯ 

 ใชค้าํคุณศพัทท์ีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ  ( Comparative  Adjective)  

เชน่ 

  A  rabbit  is  faster  than  a  turtle. 

  My  brother  is  fatter  than  me. 

3.  การเปรยีบเทยีบสิง่ทีม่ลีกัษณะเป็นทีส่ดุ  เชน่  มากทีส่ดุ  น้อยทีส่ดุ  

สวยทีส่ดุ  ดทีีส่ดุ  ฯลฯ  ใชค้าํคุณศพัทข์ ัน้สงูสดุ  (Superlative  

Adjective)  เชน่ 

 Ben  is  the  biggest  boy  in  his  class. 

 Ant  is  the  smallest  animal. 
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เติม  Adjective  ในตารางให้สมบรูณ์ 

 

 

Ex.1. 2.      3.      4.       5.         6.       7.       8.     9.     10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย 
คาํคณุศพัท ์

(Adjective) 

คาํคณุศพัทท่ี์ใช้

เปรียบเทียบ 

(Comparative  

Adjective) 

คาํคณุศพัทข์ัน้

สงูสดุ 

(Superlative  

(Adjective) 

เก่า 

ใหม ่

สวย 

น่าเกลยีด 

ราคาแพง 

ราคาถูก 

สงู 

ด ี

แย ่

_________ 

_________ 

 

old 

_________ 

_________ 

ugly 

_________ 

Cheap 

_________ 

_________ 

_________ 

delicious 

deep 

older 

newer 

_________ 

Uglier 

_________ 

_________ 

Higher 

_________ 

Worse 

_________ 

_________ 

 

the  oldest 

_________ 

the most beautiful 

_________ 

The most expensive 

_________ 

_________ 

The best 

_________ 

_________ 

_________ 
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นําข้อมลูท่ีกาํหนดให้ตอบคาํถามต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 Orange  Mango       Pineapple       Watermelon  Durian 

5 grams         10 grams       30 grams 1.5  kg.     2  kg. 

 gram   =  น้ําหนกัเป็น  กรมั 

 kg. =  น้ําหนกัเป็น  กโิลกรมั 

 

1. What  is  the  heaviest  fruit? 

    

____________________________________________________ 

2.  What  is  the  smallest  frit? 

    

____________________________________________________ 

 

3.  What  is  heavier,  durian  or  pineapple? 

    

____________________________________________________ 

4.  What  is  as  heavy  as  3  mangoes? 

    

____________________________________________________ 

5.  Is  watermelon  as  heavy  as  orange? 

    

____________________________________________________ 
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Cheetah  Ostrich Snake  Rabbit Turtle 120 kph. 80 

kph.  50 kph.1 kph. 30 kph     

       

         

kph.  หรอื  kilometer  per  hour  =  ความเรว็  “กโิลเมตรต่อชัว่โมง” 

1. What  animal  is  the  fastest? 

    

____________________________________________________ 

2.  What  animal  is  the  slowest? 

    

____________________________________________________ 

3.  Is  the  cheetah  as  fast  as  the  ostrich? 

    

___________________________________________________ 

4.  Is  the  snake  faster  than  the  rabbit? 

    

____________________________________________________ 

5.  Is  the  ostrich  slower  than  the  cheetah? 

    

____________________________________________________ 
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แต่งประโยคโดยใช้คาํคณุศพัทเ์ปรียบเทียบ (Comparative 

Adjective) โดยพิจารณาคาํคณุศพัทท่ี์กาํหนดให้ 

ตวัอย่าง:  bird  /  small  /  sheep 

  The  bird  is  smaller  than  the  sheep. 

1. river  /  long  /  street 

    __________________________________________________ 

2.  Pim  /  pretty  /  Joy 

    __________________________________________________ 

3.  elephant  /  big  /  deer 

    __________________________________________________ 

4.  orange  /  sweet  /  carrot 

    __________________________________________________ 

5.  I  /  gook  /  you 

 ____________________________________________________ 

6. Art  /  easy  /  Science 

    __________________________________________________ 

7.  soldier  /  strong  /  teacher 

    __________________________________________________ 

8.  car  /  expensive  /  bike 

    __________________________________________________ 

9.  spaghetti  /  delicious  /  soup 

   ___________________________________________________ 

10.  my  grandfather  /  old  /  uncle   

____________________________________________________ 
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Comparative  &   Superlative  Adjective(คาํคุณศพัทท์ีใ่ช้

เปรยีบเทยีบขัน้กวา่ และขัน้สงูสดุ) 

1.  การเปรยีบเทยีบระหวา่คาํนาม 2 คาํ  วา่มลีกัษณะมากกวา่  น้อย

กวา่  สงูกวา่  เตีย้กวา่  ดกีวา่  หรอืแยก่วา่  เป็นตน้ 

 ตวัอย่าง  

  Ann  is  taller  thanPim. 

  แอนสงูกว่าพมิ 

  Tim  is  shorter  than  Ted. 

  ทมิ เต้ียกว่าเทดิ 

Those  boys  are  better  than  these  boys. 

เดก็ชายเหล่านัน้ดีกว่าเดก็ชายเหล่าน้ี 

Tulip  is  more  beautiful  than  sunflower. 

ดอกทวิลปิสวยกว่าดอกทานตะวนั 

 วิธีการเขียน  

คาํนาม  1  +  Verb  to  be  +  Comparative  Adjective  +  than  +  คาํนาม 2 

   (is/am/are) 

Comparative  Adjective  มวีธิกีารเขยีน  ดงัน้ี 

1.  คาํคุณศพัทป์กต ิ ใหเ้ตมิ  erทา้ยคาํ  เชน่ 

tall  สงู   taller  สงูกวา่ 

short  เตีย้, สัน้    shorter  เตีย้กวา่  /  สัน้กวา่ 

old  เก่า,  แก่    older  แก่กวา่ 

young  หนุ่ม,  สาว    younger เดก็กวา่  /  ออ่นกวา่ 

long  ยาว     longer  ยาวกวา่ 

strong  แขง็แรง    stronger แขง็แรงกวา่ 

weak  ออ่นแอ    weaker  ออ่นแอกวา่ 

-  คาํคุณศพัทท์ีม่เีสยีงสัน้  ใหใ้สต่วัสะกดซํ้า แลว้จงึเตมิ  erทา้ยคาํ  เชน่ 

fat  อว้น     fatter  อว้นกวา่ 

thin  ผอม     thinner  ผอมกวา่ 

big  ใหญ่     bigger  ใหญ่กวา่ 

hot  รอ้น     hotter  รอ้นกวา่ 
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-  คาํคุณศพัทท์ีล่งทา้ยดว้ย  y  ใหเ้ปลีย่น  y  เป็น  I  แลว้จงึเตมิ  erทา้ยคาํ  เชน่ 

pretty  น่ารกั     prettier  น่ารกักวา่ 

ugly  น่าเกลยีด  uglier  น่าเกลยีดกวา่ 

happy  มคีวามสขุ  happier มคีวามสขุมากกวา่ 

 

2.  คาํคุณศพัทบ์างคาํ เปลีย่นรปูเมือ่เป็น  Comparative  Adjective  

เชน่ 

far  ไกล   further  ไกลกวา่ 

good  ด ี  better  ดกีวา่ 

bad  แย ่  worse  แยก่วา่ 

much / many มาก   more  มากกวา่ 

little  น้อย   less  น้อยกวา่ 

3.  คาํคุณศพัทท์ีม่ขีนาดยาว หรอืมหีลายพยางคใ์หเ้ตมิคาํวา่  more  

(มากกวา่)  หรอื  less  (น้อยกวา่) ไวห้น้าคาํเหล่านัน้  เชน่ 

beautiful สวยงาม  more  beautiful  สวยกวา่หรอื 

less  beautiful  สวยน้อยกวา่  

expensive มรีาคาแพง  more  expensive มรีาคาแพงกวา่  หรอื 

  less  expensive มรีาคาแพงน้อยกวา่ 

interesting น่าสนใจ  more  interesting น่าสนใจมากกวา่  หรอื 

less  interesting น่าสนใจน้อยกวา่ 

ลองเขยีนประโยคเหล่าน้ีเป็นภาษาองักฤษโดยใช ้ Comparative  Adjective 

1.  สนุขัของฉนัน่ารกักวา่สนุขัของคุณ 

____________________________________________________ 

2.  รถยนตม์รีาคาแพงกวา่รถจกัรยาน 

____________________________________________________ 

3.  แซลลีม่ตุ๊ีกตาตวัใหญ่กวา่น้องสาวของเธอ 

____________________________________________________ 

 

 

 



-14- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 1.  My  dog  is  prettier  than  yours. 
 2.  Car  is  more  expensive  than  bicycle. 
 3.  Sally  has  bigger  doll  than  her  sister’s. 
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Adverb  เป็นคาํทีใ่ชข้ยายคาํกรยิาเพือ่ทาํใหค้าํกรยิานัน้ชดัเจนขึน้  

เชน่ 

He  runs  fast.     = เขาวิง่เรว็ 

She  lives  with  her  family  happily.  = เธออยูก่บัครอบครวั 

อย่างมีความสขุ 

The  policeman  shouts  angrily.   = ตํารวจตะโกนด้วย 

ความโกรธ 

 

Adverbof  Frequency  หมายถงึ  คาํขยายคาํกรยิาทีใ่ชบ้อกความถี ่

ในการกระทาํกรยิานัน้  มกัจะใชใ้นประโยคทีก่ล่าวถงึเหตุการณ์ทัว่ๆ ไป  ในชว่งเวลา

ปจัจุบนั  (Pressent Simple Tense) 

Adverbof  Frequency    ทีใ่ชบ้่อยๆ เชน่ 

always    หมายความวา่ อยา่งสมํ่าเสมอ  

usually  หรอื  generally หมายความวา่ เป็นประจาํ  

often    หมายความวา่ บ่อยๆ  

sometimes   หมายความวา่ เป็นบางครัง้ 

seldom หรอื rarely หมายความวา่ นานๆ ครัง้ หรอืไมค่อ่ยไดท้าํ  

never    หมายความวา่ ไมเ่คยทาํเลย  

 

การเปล่ียนคาํนาม  (Noun) และคาํคณุศพัท ์(Adjective) เป็น

คาํกริยาวิเศษณ์ (Adverb) 

1. คาํคุณศพัทท์ีล่งทา้ยดว้ย  y  ใหเ้ปลีย่นy  เป็น iแลว้ 

เตมิ lyเชน่ 

day  -  daily  easy  -  easily  happy  -  happily 

 

 

 

ADVERB 
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 2.  คาํคุณศพัทท์ีล่งทา้ยดว้ย ic ใหเ้ตมิ ally เชน่ 

  automatic  -  automatically 

  economic  -  economically 

  physic  -  physically 

 3.  คาํคุณศพัทท์ีล่งทา้ยดว้ย le  ใหต้ดั e  ออก  แลว้เตมิ y  

เชน่ 

  simple  -  simply 

  possible  -  possibly 

  favorable  -  favorably 

 4.  คาํกรยิาวเิศษณ์บางคาํมทีัง้รปูทีเ่ตมิ ly และเขยีนเหมอืน

คาํคุณศพัท ์ เชน่ 

  loud  -  loud  /  loudly 

  hard  -  hard  /  hardly 
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เลือก  Adverb  ท่ีกาํหนดเติมลงในช่องว่างให้เหมาะสม 

 

 

 

1.  In  the  library.  You  shouldn’t  talk  _______________. 

2.  The  racing  horse  runs  _______________. 

3.  The  dancer  dances  _______________. 

4.  It  will  be  safe  if  you  drive  _______________. 

5.  You  should  do  the  exam  _______________  because  

this  is  the  final. 

6.  Please  wait  for  a  few  minutes.  I  will  be  back  

_______________. 

7.  The  chef  makes  the  sandwich  _______________. 

8.  At  the  end  of  the  fairy-tale.  The  prince  and  the  

princess  usually  marry  _________. 

9.  The  journalist  knows  the  news  well  because  he  reads  

the  newspaper ____________. 

10.  She  is  ____________  a  good  woman.  She  helps  a  

lot  of  people. 

 

เลือก  Adverb  ท่ีเหมาะสมเติมลงในช่องว่าง 

 

 

1.  The  drunkard  drives  _______________. 

2.  We  don’t  have  much  time.  We  should  start  work  

_______________. 

3.  It  floods  because  it’s  raining  _______________. 

4.  The  moon  shines  _______________. 

5.  My  uncle  _______________  exercises.  So  he  is  strong. 

6.  He  is  a  smart  teacher.  He  speaks  English  

_______________. 

slowly  carefully  loudly  shortly  happily 
truly  deliciously  fast  gracefully daily  

generally brightly  clearly  promptly heavily  dangerously 
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เติมคาํท่ีกาํหนดให้ในวงเลบ็ลงในช่องว่างโดยพิจารณาว่าจะเติม 

คาํในรปูแบบ  Adjective  หรือ  Adverb  ให้ถกูต้อง 

1.  A  turtle  is  (slow)  slow.  It  walks  slowly. 

2.  He  plays  the  guitar  (excellent) _______________.  He’s  

an  _______________ guitarist. 

3.  Sally  is  a  (careful)  _______________  girl.  She  crosses  

the  road  _______________. 

4.  That  big  dog  is  (angry)  _______________.  It  barks  

_______________. 

5.  Benjamin  feels  (sad)  _______________.  He  talks  about  

his  life  _______________. 

6.  A  chef  cooks  soup  (careful) ____________ and  it  tasted  

(wonderful) _____________. 

7.  Max  is  a  (good) _______________  football  player.  He  

plays  it  _______________. 

8.  It’s  (Heavy)  _______________  storm  today.  It’s  rain  

_______________  outside. 

9.  They  learn  English  (easy)  _______________.  They  think  

English  is  an  _______________       

     language. 

10.  Those  women  are  (beautiful) ____________.  They  

dance  on  the  stage  ____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-19- 
 

 

 

 

คาํทีใ่ชเ้ชื่อมคาํหรอืขอ้ความ  (Conjunction) มหีลายประเภท  ดงัน้ี 

 1.  Coordinate  Conjunction  ใชเ้ชื่อมคาํหรอืขอ้ความ 2 

สว่น ทีม่คีวามคลา้ยกนั หรอื มลีกัษณะเทา่เทยีมกนั  หรอืเป็นลกัษณะ

เดยีวกนั  ไดแ้ก่ 

 and มคีวามหมายวา่   และ/กบั 

 but มคีวามหมายวา่ แต่ 

 or มคีวามหมายวา่ หรอื 

 เชน่  

  Those  flowers  are  red  and  while. 

ใชเ้ชื่อคาํหรอืขอ้ความทีม่คีวามหมายสอดคลอ้งกนั คลอ้ยตาม

กนั 

We  like  playing  football  and  swimming. 

ใชเ้ชื่อมคาํหรอืขอ้ความทีม่คีวามหมายขดัแยง้กนั 

She  eats  a  lot  of  food  but  she  doesn’t  get  fat. 

ใชเ้ชื่อมคาํหรอืขอ้ความทีม่คีวามหมายใหเ้ลอืกเอาสิง่ใดสิง่หน่ึง 

 2.  Correlative  Conjunction  หมายถงึ  คาํเชื่อมทีใ่ชเ้ชื่อม

ขอ้ความ 2 สว่น ทีม่คีวามสมัพนัธก์นั  แต่คาํเชื่อมประเภทน้ี

ประกอบดว้ยคาํ 2 คาํ  ทีต่อ้งใชคู้ก่นั  เชน่  both  …  and  ;  either  

…  or  ;  neither  …  nor  ;  whether  …  or  ;  not  only  …  but  

also  เป็นตน้ 

     เชน่  

  He  wants  both  money  and  power. 

  Neither  money  nor  power  matters. 

  Either  she  will  go, or  she  will  stay. 

 3.  Subordinate  Conjunctionเป็นการเชื่อมขอ้ความทีม่ี

ลกัษณะคลา้ยกนั  เชน่  เชื่อมประโยคกบัประโยคทีอ่ยูใ่น  Tense  

เดยีวกนั  หรอืมโีครงสรา้งประโยคคลา้ยกนั  โดยการเชื่อมแบบน้ีจะ

ระบุถงึประโยคหลกั และประโยคท่ีเป็นเง่ือนไข 

CONJUNCTION 
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     เชน่  

  Although  she  has  money,  she  buys  few  

luxuries. 

แมว้า่เขาจะมเีงนิแต่เขา้กซ็ือ้ความหรหูราไดเ้พยีงเลก็น้อย

เทา่นัน้ 

Because  he  was  late,  he  missed  the  train. 

  เน่ืองจากเขามาสาย เขาจงึตกรถไฟ (พลาด / มาไม่

ทนัรถไฟ) 

  After  the  movie  is  over,  we  shall  have  

dinner. 

  หลงัจากดภูาพยนตรจ์บแลว้  พวกเราจะไปทาน

อาหารคํ่า 

 

เลือกคาํเช่ือมท่ีกาํหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

1.  You  cannot  be  a  doctor ____________  you  graduated  

from  a  medical  school. 

2.  That  was  years  ____________  years  ago. 

3.  She  has  not  come  back  ____________  she  left  last  

year. 

4.  My  hometown  was  not  popular  and  crowded  

____________  I  was  young. 

5.  I  do  it  ____________  I  like  it. 

6.  Let  us  wait  here  ____________  the  rain  stops. 

7.  I  saw  him  leaving  an  hour  ____________  two  ago. 

8.  This  is  an  wxpensive  ____________  very  useful  book. 

9.  We  were  getting  tired  ____________  we  stopped  for  a 

rest. 

Although and  because but  or 
Since  so  unless  until  when  
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10.  He  was  angry  ____________  he  heard  when  

happened. 

11.  Walk  quickly  ____________  you  will  be  late. 

12.  He  had  to  quit  his  job  ____________  of  his  

weakness. 

13.  We  will  go  swimming  next  Sunday  ____________  it’s  

raining. 

14.  I  heard  a  noise  ____________  I  turned  the  light  on. 

15.  Would  you  like  to  have  cake  ____________  pie? 

16.  Do  you  know  ____________  she  will  arrive? 

17.  ____________  the  washing  machine  is old it still  works  

well. 

18.  Do  you  want  a  pen  ____________  a  bit  of  paper? 

19.  I  would  like  to  go  ____________  I  am  too  busy. 

20.  Small  pups  will  die  ____________  their  mother  feed  

them  well. 

 

เขียนตวัอกัษรหน้าแถว  B  ให้สอดคล้องกบัประโยคย่อยในแถว  A 

  A      B 

_____  1.  Do you like to go shopping  a.  because  there  

is  nobody here. 

_____  2.  I have to leave office soon   b.  and it 

will end at 9 p.m. 

_____  3.  The concert will start at 5 p.m.  c.  before  

eating it. 

_____  4.  Today,  Mac  is  doing  exercise for d.  or  do  

you  like  to  buy  some  food?   

     Many  hours 

_____  5.  We should wash fruit carefully  e.  so he 

feels very tired. 
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เลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุ 

1.  I  have  to  study  hard  ______________  I  can  pass  the  

exam. 

 1) since     2) so 

 3) where     4)

 when 

2.  ______________  he  was  the  best  man,  he  cannot  win  

the  election. 

 1) Although    2) And 

 3) Since     4) As 

3.  ______________  you  come  back  from  your  trip,  we’ll  

talk  about  the  problem. 

 1) Since     2) So 

 3) Where     4)

 When 

4.  They  said  that  the  movie  was  very  interesting. 

______________ I  watched  it. 

 1) because    2) but 

 3) or     4) so 

5.  ______________ he had a terrible headache, he didn’t take 

any medicine. 

 1) Because    2)

 Although 

 3) Where     4) And 

6.  I have just arrived Hong Kong today.  I don’t know 

______________  I  can  buy a pair  

   of jeans. 

 1) although    2) but 

 3) when     4)where  
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7.  She  went  to many shops ______________  she could  find 

thing she liked. 

 1) since     2)     so 

 3) where     4)when 

8.  Everybody likes him because he is nice ______________ 

kind. 

 1) but     2) so 

 3) and     4) or  

9.  ______________  he was angry with her.  He didn’t say  

anything to her. 

 1) And     2)  Or 

 3) Although    4)Where  

10.  Keep  quiet ______________ go out? 

 1) since     2)because 

 3) so     4)  or 
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Present  Tenseเป็นรปูประโยคทีใ่ชก้ล่าวถงึเหตุการณ์ในปจัจุบนั 

 -  Present  Simple  Tense 

 -  Present  Continuous  Tense 

 -  Present  Perfect  Tense 

Present  Simple  Tenseใชก้ล่าวถงึ 

 1.  กจิวตัรประจาํวนั  เชน่  

  I  get  up  early  everyday. 

  Tim  brushes  his  teeth  in  the  morning 

  We  usually  go  to  school  on  weekdays. 

 2.  เหตุการณ์ทีเ่ป็นจรงิเสมอ หรอืเหตุการณ์ทัว่ๆ ไป ทีไ่มไ่ด้

ระบุเวลา 

  The  sun  rises  in the  east. 

  Panda  lives  in  China 

  Rice  grows  in  hot  climate. 

*  คาํบอกเวลาทีใ่ชใ้นประโยค  Present  Simple  Tense  

เชน่  everyday, every week,  on  Friday, in  the  evening  เป็นตน้ 

*  คาํบอกความถี ่ (Adverb  of  Frequency)  ทีใ่ชใ้นประโยค  

Present  Simple  Tense  เชน่  always, usually, often,  sometimes,  

seldom,  rarely  เป็นตน้ 

ประโยคบอกเล่า  ใชค้าํกรยิาแท ้ โดยพจิารณาจากประธานของ

ประโยค  ดงัน้ี 

-  ประธานของประโยคเป็นคาํนามหรอืคาํสรรพนามทีม่คีวามหมาย

เป็นเอกพจน์ 

 คาํกรยิาทัว่ไปจะตอ้งเตมิ  s  ทา้ยคาํ  (เชน่  walks,  sleeps,  

brings)  แต่คาํกรยิาทีล่งทา้ยดว้ย  s, ss, ch, sh, x และ o จะตอ้งเตมิ 

esทา้ยคาํ  (เชน่  catches, goes, fixes) สว่นคาํกรยิาทีล่งทา้ยดว้ย y 

ตอ้งเปลีย่น  yเป็น  iแลว้เตมิ esทา้ยคาํ  (เชน่  studies, copies, flies)  

ยกเวน้  หน้า  y  เป็นสระ  (a, e, I, o หรอื u)จะเตมิ  s ทา้ยคาํไดเ้ลย  

(เชน่  plays, buys) 

PRESENT  TENSE 
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 Mrs. Mary  teaches  English  in  the  morning  everyday. 

 My  brother  often  plays  basketball  in  the  gym  after  

school. 

-  ประธานของประโยคเป็นคาํนามหรอืคาํสรรพนามทีม่คีวามหมาย

เป็นพหพูจน์และ  You  ใชค้าํกรยิาแทร้ปูปกต ิ เชน่ 

 I  do  homework  at  home  in  the  evening. 

 Thai  people  love  the  king. 

ประโยคปฏิเสธ  ใช ้ Verb  to  do  (do  not  /  does  not หรอื don’t 

/ doesn’t) เป็นคาํกรยิาชว่ย  เชน่ 

Jim  doesn’t  read  that  book. 

They  don’t  play  football  in  the  field. 

ประโยคคาํถาม  ใช ้ Verb  to  do  (Do  /  Does)  ขึน้ตน้ประโยค 

และตอบดว้ย  Yes  /  No  หรอืใชค้าํขึน้ตน้คาํถาม  (Question  

Words)  และคาํกรยิาชว่ย  (do  / does)  เชน่ 

 Do  you  swim  at  the  pool  every  Monday? 

 Does  a  panda  eat  bamboo? 

 What  do  you  usually  eat  for  breakfast? 

Present  Continuous  Tenseใชก้ล่าวถงึเหตุการณ์ทีก่าํลงัเกิดขึน้

ขณะทีพ่ดูถงึ  หรอืในชว่งเวลาปจัจุบนั  เชน่ 

 I  am  playing  with  my  friends  now. 

 She  is  going  to  the  supermarket  now. 

 We  are  working  at  the  office  at  this  moment. 

     1.  คาํบอกเวลาทีใ่ชใ้นประโยค  Present  Continuous  Tense  

เชน่  now, at  this  moment,  at  present  เป็นตน้ 

ประโยคบอกเล่า ใช ้ Verb to be  (is  /  am  / are)  และคาํกรยิาแท้

เตมิ ing  เชน่ 

 Jack  is  dancing  at  the  party  now. 

 At  this  moment,  students in  Prathom 6 are  collecthing  

bugs  for  their  scientific  project 

ประโยคปฏิเสธใช ้ Verb  to  be  (is  not / am not / หรอื  isn’t / 

aren’t) เป็นคาํกรยิาชว่ย  เชน่ 
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 The  baby  isn’t  sleeping  in  his  room  now. 

 I  am  not  cooking  any  food  at  this  moment. 

ประโยคคาํถามใช ้ Verb to be  (Is  /  Am  / Are)  ขึน้ตน้ประโยค  

และตอบดว้ย  Yes  /  No  หรอืใชค้าํขึน้ตน้คาํถาม  (Question 

Words) และคาํกรยิาชว่ย  (is  /  am  / are)  เชน่ 

 Is  she  writing  the  report  now? 

 Are  they  staying  at  this  house? 

 Where  are  the  girls  playing  now? 

Present  Perfect  Tenseใชก้ล่าวถงึ 

 1.  เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตีและดาํเนินต่อเน่ืองมาถงึปจัจุบนั  

หรอืมคีวามสาํคญัต่อเหตุการณ์ทีก่าํลงักล่าวถงึในปจัจุบนั  เชน่ 

The  boy  has  studied  here  for  5  years. 

He  has  lived  in  Bangkok  since  he  was  young. 

The  students  have  read  the  text-book  for  a few  hours. 

 2.  เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตีแต่ไมไ่ดร้ะบุเวลาทีช่ดัเจน  เชน่ 

  The  tree  has  broken  down. 

  I  have  bought  a  new  car. 

  Mrs.Penny  has  taught  English. 

 *  คาํบอกเวลาทีใ่ช ้ ไดแ้ก่  since  (ตัง้แต่)  และ  for  (เป็น

ระยะเวลา) 

-  since  ใชนํ้าหน้าจุดเริม่ตน้ของเวลาทีก่าํหนดแน่นอน  เชน่ 

Jim  has  been  my  friend  since  2001. 

จมิเป็นเพือ่นของฉนัมาตัง้แต่ปี  2001  (ขณะน้ียงัเป็นเพือ่นกนัอยู)่ 

My  mother  has  worked  there  since  August  1995. 

คุณแมข่องฉนัทาํงานทีน่ี่มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคมปี 1995  (ขณะน้ีกย็งัทาํงานทีน่ี่อยู)่ 

I  have  studied  English  since  I  was  5  years  old. 

ฉนัเรยีนวชิาภาษาองักฤษมาตัง้แต่ฉนัอาย ุ5 ปีแลว้  (ขณะน้ียงัเรยีนทีน่ี่อยู)่ 

-  for  ใชนํ้าหน้าชว่งเวลาทีไ่มแ่น่นอน  เชน่ 

I  have  studied  here  for  5  years. 

ฉนัเรยีนหนงัสอืทีน่ี่มา 5 ปีแลว้  (ขณะน้ียงัเรยีนทีน่ี่อยู)่ 

 



-27- 
 

The  baby  has  slept  for  3  hours. 

เดก็นอนหลบัมาเป็นเวลา 3 ชัว่โมงแลว้  (ขณะน้ียงันอนหลบัอยู)่ 

I  have  stayed  here  for  a  long  time. 

ฉนัอยูท่ีน่ี่มาเป็นเวลานาน  (ขณะน้ียงัอยูท่ีน่ี่) 

*  คาํขยายคาํกรยิาทีใ่ชใ้นประโยค  Present  Perfect  Tense  เชน่ 

  -  ประโยคบอกเล่า  ใชค้าํวา่   already 

  -  ประโยคปฏเิสธและประโยคคาํถาม  ใชค้าํวา่  yet 

ประโยคบอกเล่า  ใช ้ Verb to have  (have / has)  และคาํกรยิารปู  

Past  Participle (คาํกรยิาชอ่งที ่3)  เชน่ 

Mom  has  gone  out  for  jogging  for  a while. 

Billy  and  Jenny  have  sung  good  songs  since  the  party  

began. 

ประโยคปฏิเสธ  ใช ้ Verb to have  (have  not  / has  not หรอื  

havn’t  / hasn’t) และ คาํกรยิารปู Past Participle   (คาํกรยิาชอ่งที ่3)  

เชน่ 

The  cow  hasn’t eaten the grass. 

The  little  girl  hasn’t  ridden  her  bike. 

ประโยคคาํถาม  ใช ้ Verb to have  (Have / Has)  ขึน้ตน้ประโยค 

และตอบดว้ย Yes / No หรอืใชค้าํขึน้ตน้คาํถาม  (Question Words) และ

คาํกรยิาชว่ย  (have / has)  เชน่ 

Have  you  ever  seen  the  rainbow? 

Have  they  travelled  to  USA? 

When  have  the  farmers  started  working  in  that  ranch? 
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นําคาํกริยาในวงเลบ็มาเติมในช่องว่างในรปูประโยค  Present  Simple  Tense 

1.  She  _____________  salad  every  Friday.  (eat) 

2.  Anna  _____________  computer  everyday.  (play) 

3.  They  _____________  English  well.  (speak) 

4.  He  _____________  television  every  morning.  (watch) 

5.  I  _____________  up  late.  (get) 

6.  We  _____________  pictures  every  week.  (paint) 

7.  The  boys  _____________  in  the  pool.  (swim) 

8.  My  father  _____________  a  new  car.  (drive) 

9.  You  _____________  in  the  office.  (work) 

10.  Mr.Steve  _____________  to  Paris.  (fly) 

11.  I  _____________  my  homework.  (do) 

12.  The  teacher  _____________  to  school  everyday.  (walk) 

13.  Jack  _____________  his  bicycle.  (ride) 

14.  His  mother  _____________  some  fruit.  (buy) 

15.  The  baby  _____________  every  night.  (cry) 

16.  My  friends  _____________  English  book.  (read) 

17.  She  _____________  near  the  teacher.  (sit) 

18.  Henry  _____________  his  hands.  (wash) 

19.  Mrs.Jinny  _____________  the  house.  (clean) 

20.  The  horse  _____________  grass  in  the  field.  (eat) 

21.  I  _____________  the  windows.  (shut) 

22.  That  man  _____________  the  rainbow.  (see) 

23.  We  _____________  our  parents.  (love) 

24.  The  students  _____________  hard.  (study) 

25.  A  policeman  _____________  a  gun.  (carry) 

26.  He  _____________  of  the  children.  (take  care) 

27.  They  _____________  milk  every  morning.  (drink) 

28.  Tom  _____________  to  the  park.  (go) 

29.  Mr.James  _____________  hard.  (work) 

30.  The  lady  _____________  a  present  to  her  son.  (give) 
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จงเลือกคาํตอบท่ีถกูต้อง 

1.  The  earth  _____________  around  the  sun. 

 1) move   2) revolves 

 3) going   4) doesn’t  move 

2.  Don’t  make  a  loud  noise!  baby  _____________.  

1) is  playing  2) walks 

 3) is  sleeping  4) slept 

3.  “I  _____________  here  for  all  my  life.”  Said  my  

grandfather. 

 1) live   2) have  lived 

 3) am  live  4) study 

4.  My  father  _____________  a  pilot  since  10  years  ago. 

 1) has  been  2) be 

 3) like   4) work 

5.  The  dolphin  _____________  a  very  friendly  and  

intelligent  animal. 

 1) likes   2) have 

 3) is   4) will  be 

 

6.  Elephants  _____________  the  small  animals. 

 1) not  eat  2) don’t  eat 

 3) is   4) eating 

7.  I  _____________  to  send  the  e-mail  to  my  friend  since  

he  went  back  to  England. 

 1) was  trying  2) fries 

 3) trying   4) have  tried 

8.  The  teacher  _____________  us  a  lot  of  homework  

everyday. 

 1) is  give   2) gives 

 3) talk   4) compare 
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9.  Look!  The  small  boys  _____________  a  loud  noise. 

 1) makes   2) are  making 

 3) whisper  4) are  writing 

10.  Alice  usually  _____________  a  high  score  in  her  

exam. 

 1) gets   2) making 

 3) getting   4) doing 

11.  stop!  _____________  across  the  garden. 

 1) Don’t  do  2) Don’t  walk 

 3) Go   4) Come  on 

12.  She  has  a  cold.  She  often  _____________  all  day. 

 1) sneezes  2) sneeze 

 3) is  sneezing  4) doesn’t  sneeze 

13.  Julia  _____________  her  hair  twice   a  week. 

 1) washes   2) comb 

 3) teaches  4) counts 

14.  Peter  and  Anna  _____________  English  in  the  

classroom  now. 

 1) study   2) prepare 

 3) are  studying  4) have  prepared 

15.  Mr.Alan  _____________  to  quit  his  job. 

 1) are  deciding  2) decides 

 3) have  decided  4) is  decide 
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Past  Simple  Tense  ใชก้ล่าวถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตี  หรอื

เหตุการณ์ทีด่าํเนินจบสิน้ไปแลว้ 

 ประโยคบอกเล่า  รปูประโยคขึน้ตน้ดว้ยประธาน  และกรยิา

รปูอดตี  (PastTense  of  Verbs)  หรอืคาํกรยิาชอ่งที ่2  เชน่ 

  I  ate  hamburger  at  he  café  yesterday. 

  We  went  to  my    grandfather’s  house  last  

week. 

  That  man  planted  the  tree  a  few  years  ago. 

 ประโยคปฏิเสธ  ใชค้าํวา่  did  เป็นคาํกรยิาชว่ยและคาํวา่  

not  และต่อทา้ยดว้ยคาํกรยิาแทร้ปูปกต ิ เชน่ 

  Mr.Mark  didn’t  want  to  go  to  the  beach  last  

month. 

  We  didn’t  play  basketball  last  week. 

  I  didn’t  meet  him  yesterday. 

 ประโยคคาํถาม  ใชค้าํวา่  Did  ขึน้ตน้ประโยค  และคาํกรยิา

แทร้ปูปกต ิ และตอบดว้ย  Yes / No  หรอืใชค้าํขึน้ตน้คาํถาม  

(Question  Words)  และคาํกรยิาชว่ย  (Did)  เชน่ 

  Did  the  game  end  at  07.00  p.m.  yesterday? 

  Did  you  make  this  chair? 

  Did  she  cry  a  lot  when  she  was  a  girl? 

  What  did  you  do  last  Monday  night? 

  How  did  Patty  go  to  Korea  last  month? 

 

 

 

 

 

 

PAST  SIMPLE  TENSE 



-32- 
 

Yesterday 

08.00  a.m. prepare  breakfast 

09.00  a.m. go  shopping 

10.00  a.m. create  the  

pictures 

11.00  a.m. listen  to  the  

music 

 

1.  Yesterday.  I  prepared  breakfast  at  8  o’clock. 

2.  ______________.  __________________________________ 

3.  ______________.  __________________________________ 

4.  ______________.  __________________________________ 

 

เติมคาํในช่องว่างโดยใช้คาํกริยาท่ีกาํหนดให้ในรปูของ  Past  

Simple  Tense 

1.  She  ______________  a  letter  yesterday.  (write) 

2.  Miss  Brown  ___________  us  English  last  year.  (teach) 

3.  My  friend  __________ her  children  to  our  house.  (bring) 

4.  Yesterday, Tom  ____  a  beautiful  picture  for  Ken.  (draw) 

5.  Mr.Brown  ______________  us  to  school  last  Saturday  

morning.  (drive) 

6.  Tony  fell  down  and  ______________  in  pain.  (cry) 

7.  Last  night,  my  cat  __________ on  the  armchair.  (sleep) 

8.  The  burglar  __________  Joe’s  car  last  week.  (steal) 

9.  I  ______________  to  America  last  August.  (go) 

10.  We  ______________  at  the  party  last  week.  (dance) 
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เปล่ียนประโยค  Present  Tense  ให้เป็น  Past  tense 

1.  It  is  Friday,  November  28.  

2.  She  arrives  home  at  six  o’clock.  

3.  We  can  run  to  the  shop.  

4.  They  play  basketball  after  school. 

5.  He  carries  a  kilo  of  oranges. 

6.  Mary  sings  a  song  nicely. 

7.  Mr.Patty  gives  me  a  new  pen. 

8.  The  cat  eats  fish. 

9.  Do  you  have  a  red  dress? 

10.  Are  you  happy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It  was  Friday,  November  28. 
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 การกล่าวถงึเหตุการณ์ในอนาคต  หรอืเรือ่งราวทีย่งัไมเ่กดิขึน้  

หรอืการคาดการณ์ถงึสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้หรอืไมเ่กดิขึน้  เชน่ 

  Amy  is  going  to do  her  homework  tonight. 

  เอมีจ่ะทาํการบา้นของเขาคนืน้ี  

  Kim  and  Ken  are  going  to  clean  their  rooms  

tomorrow. 

คมิและเคนกาํลงัจะทาํความสะอาดหอ้งของพวกเขาในวนั

พรุง่น้ี 

I  will  go  to  Chiang  Mai  next  year. 

ฉนัจะไปเชยีงใหมปี่หน้า 

She  will  teach  me  to  drive  when  I  am  15  years  

old.  

เขา (ผูห้ญงิ) จะสอนใหฉ้นัขบัรถเมือ่ฉนัอาย ุ 15  ปี 

รปูประโยค  Future  Simple  Tense  ใชค้าํบอกเวลาอนาคต  

(Future Time)  เชน่ 

Tomorrow   = วนัพรุง่น้ี 

next  week   = สปัดาหห์น้า 

next  month   = เดอืนหน้า 

next  year   = ปีหน้า 

next  Wednesday  = วนัพธุหน้า 

next  time   = ครัง้หน้า  /  ครัง้

ต่อไป 

later    = ในภายหลงั 

the  day  after  tomorrw = วนัมะรนืน้ี 

การเขียนประโยค  Future  Simple  Tenseเขยีนได ้ 2  วธิ ี ดงัน้ี 

1.  ประธาน  + Verb  to  be  +  going  to + คาํกริยาแท้ของ

ประโยค  เชน่ 

 I  am  going  to  buy  a  new  computer  this  Saturday. 

ฉนักาํลงัจะซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรใ์หมใ่นวนัเสารน้ี์ 

FUTURE  SIMPLE  TENSE 
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You  are  going  to  travel  to  USA  next  year. 

 คุณกาํลงัจะไปเทีย่วประเทศสหรฐัอเมรกิาปีหน้า  

 My  uncle  is  going  to  see  the  doctor  next  week. 

 คุณลุงกาํลงัจะไปหาแพทยส์ปัดาหห์น้า  

 They  are  going  to  play  football. 

 พวกเขากาํลงัจะไปเล่นฟุตบอล  

 ในกรณทีีค่าํกรยิา  คอื  go  (ไป)  จะใสค่าํวา่  go  หรอืไมใ่สก่็

ได ้ เชน่ 

 Henry  is  going  to  go  to  the  beach.  หรอื 

 Henry  is  going  to  the  beach. 

 มคีวามหมายวา่  เฮนรีก่าํลงัจะไปเทีย่วชายทะเล  

 

 

 

 

 

 

 

2.  ประธาน +  will  หรอื  will  not  +  คาํกริยาแท้ของประโยค 

Will  หรอื  will  not  (รปูยอ่  คอืwon’t)  เป็นคาํกรยิาชว่ยใน  Future  

Simple  Tense  ใชป้ระกอบหน้าคาํกรยิาแทข้องประโยค  เชน่ 

 My  mother  will  make  the  birthday  cake  for  me. 

 คุณแมข่องฉนัจะทาํเคก้วนัเกดิใหฉ้นั  

 Jeff  will  try  hard  in  tennis  tournament  next  time.  

 เจฟจะพยายามอยา่งมากในการแขง่ขนัเทนนิสครัง้ต่อไปของ

เขา 

 They  won’t  go  to  that  amusement  park  next  week. 

พวกเขาจะไมไ่ปสวนสนุกในสปัดาหห์น้า 

Those  policemen  won’t  drive  to  the  station. 

ตํารวจเหล่านัน้จะไมข่บัรถไปทีส่ถานี 

ลองวงกลม  “คํากริยา” และ “คําบอกเวลาในอนาคต” 
 James  is  going  to  play  football  next  week.  He  is  going  to  invite  his  
friends,  Tom  and  Mike.  Tomorrow,  he  is  going  to  study  and  do  housework.  He  is  
in  grade  6  now  but  he  is  going  to  be  in  grade  7  next  year. 
 
เฉลย  next  week  Tomorrow  next  year 
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เลือกคาํกริยาท่ีกาํหนดให้มาเติมในช่องว่างให้ถกูต้องโดยใช้

รปูแบบคาํกริยา  Future  Simple  Tense 

 

 

 

 

1.  Mr.Stevewill  return  to  England  after  finishing  his  job  in  

Bangkok  soon. 

2.  Our  school  _____________its  Sport  Day  in  January  

next  year. 

3.  My  brother  _____________  a  job  after  graduating  from  

the  university  next  year. 

4.  An  unhappy  customer  _____________  to  the  manager. 

5.  They  _____________  the  highest  mountain  in  

Switzerland  next  month. 

6.  I  _____________  the  piano  concert  this  afternoon. 

7.  “You  should  take  an  umbrella.  It  _____________,” said  

his  mom. 

8.  Mike  has  a  plan  to  stay  in  Japan.  He  _____________  

his  Japanese  well  soon. 

9.  People  in  Thailand  _____________  New  Year  with  a  

big  party. 

10.  Amy  is  good  at  science.  She  _____________  me  with  

science  project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

return  climb  look  for  celebrate  rain 
hold  help  complain  practice  watch 
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เลือกคาํตอบท่ีถกูต้อง 

1.  Bangkok  is  __________  capital  of  __________  Thailand. 

 1)  a  /  the   2)  the / - 

 3)  the / the   4)  the / a 

2.  Matthew : Who  is  this  woman? 

Smith : __________  a  teacher.  

1)  She  is   2)  He  has 

 3)  He  is   4)  She  has 

3.  Which  word  is  the  countable  noun? 

 1)  sugar   2)  chalk 

 3)  rice    4)  watch 

4.  There  are  __________  at  the  zoo. 

 1)  fox    2)  goose 

 3)  ox    4)  sheep 

5.  Who  is  male? 

 1)  aunt   2)  daughter 

 3)  nephew   4)  niece 

6.  Our  neighbour’s  children  __________  loudly. 

 1)  speakes   2)  speaking 

 3)  speak   4)  speaks 

7.  That  __________  is  crying. 

 1)  babys   2)  babies 

 3)  baby’s   4)  baby 

8.  What  is  “lunch”? 

 1)  meal  at  night  2)  meal  at  noon 

 3)  meal  in  the  morning 4)  meal  in  the  evening 

TEST  (แบบทดสอบทบทวน) 
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9.  Which  one  is  correct? 

 1)  This  bear  is  white  beautiful. 

 2)  This  is  a  bear  white  beautiful. 

 3)  This  white  bear  beautiful  is. 

 4)  This  white  bear  is  beautiful. 

10.  His  country  is  England.  He  is  __________. 

 1)  English   2)  French 

 3)  Italian   4)  Indian 

11.  My  new  robot  __________  black. 

 1)  have   2)  are 

 3)  is    4)  has 

12.  There  is  __________  egg  in  the  nest. 

 1)  an    2)  any 

 3)  some   4)  a 

13.  __________  does  his  work  in  the  garden. 

 1)  You    2)  The  policemen 

 3)  You  and  I   4)  The  gardener 

14.  That  is  __________. 

 1)  Tom’s  sister  2)  sister’s  Tom 

 3)  Tom  sister   4)  sister  Tom 

15.  Panda  __________  two  big  eyes. 

 1)  has    2)  have 

 3)  are    4)  is 

16.  Which  word  is  a  plural  noun? 

 1)  baby   2)  bus 

 3)  are    4)  is 

17.  The  moon  __________  at  night. 

 1)  shine   2)  shines 

 3)  not  shine   4)  shining 
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18.  Which  one  is  correct? 

 1)  Our  village  has  a  temple  old.   

2)  Our  village  has  old  a  temple. 

 3)  Our  village  has  a  old  temple.   

4)  Our  village  has  an  old  temple. 

19.  __________  is  bright  and  beautiful/ 

 1)  The  flowers’ color  2)  The  color’s  flower 

 3)  The  flowers  of  color 4)  The  color  flower’s 

20.  __________  sun  rises  in  __________  east. 

 1)  A / the   2)  The / the 

 3)  A / a   4)  The / a 

21.  There  are  __________  in  that  box. 

 1)  shine   2)  shines 

 3)  not  shine   4)  shining 

22.  that  soldier  does  not  __________  a  gun. 

 1)  one  piece   2)  a  piece  of  cake 

 3)  chalk   4)  two  pieces  of  cake 

23.  There  __________  coffee  in  the  cup. 

 1)  is    2)  has 

 3)  are    4)  have 

24.  which  word  is  uncountable  noun? 

 1)  paper   2)  fork 

 3)  nest   4)  basket 

25.  Jenny  buys  __________  milk. 

 1)  a  bottle  of   2)  a  plate  of 

 3)  a  kilo  of   4)  a  piece  of 

26.  The  baby  __________  every  morning. 

 1)  crys    2)  crying 

 3)  cries   4)  cry 
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27.  Vegetables  __________  useful. 

 1)  is    2)  are 

 3)  has    4)  do 

28.  They  are  Italians.  What  is  their  country? 

 1)  Their  country  is  Germany.   

2)  Their  country  is  France. 

 3)  Their  country  is  Italy.    

4)  Their  country  is  Spain. 

29.  Your  __________  are  white. 

 1)  radio   2)  teeth 

 3)  foot    4)  roof 

30.  __________  bushes  have  red  flowers. 

 1)  that    2)  any 

 3)  Those   4)  A 

31.  There  are  __________  seasons  in  Thailand. 

 1)  three   2)  two 

 3)  four    4)  five 

32.  How  is  the  weather  in  August  in  Thailand? 

 1)  It  is  windy.  2)  It  is  rainy. 

 3)  It  is  snowy.  4)  It  is  stormy. 

33.  How  is  the  weather  in  December  in  Thailand? 

 1)  It  is  cold   2)  It  is  cloudy. 

 3)  It  is  fine.   4)  It  is  foggy. 

34.  What  are  the  three  seasons  in  Thailand? 

 1)  Winter,  summer  and  spring 

 2)  The  cold  season,  the  hot  season  and  the  windy  

season. 

 3)  The  hot  season,  winter  and  the  rainy  season. 

 4)  Spring,  the  hot  season  and  the  rainy  season. 
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35.  How  do  you  feel  when  you  say.  “It’s  nice  to  see  

you.”? 

 1)  I  feel  sad.   2)  I  feel  angry. 

 3)  I  feel  happy.  4)  I  feel  tired. 

36.  How  do  you  feel  when  you  say.  “I’ll  go  to the  beach  

next  week.”? 

 1)  I  feel  unhappy.  2)  I  feel  happy. 

 3)  I  feel  surprised.  4)  I  feel  sleepy. 

37.  How  do  you  feel  when  you  say.  “I  found  my  lost  

pen  in  the  bag.”? 

 1)  I  feel  nothing.  2)  I  feel  frightened. 

 3)  I  feel  surprised.  4)  I  feel  bored. 

38.  Joe  is  a  __________  student. 

 1)  carelessly   2)  careful 

 3)  well    4)  sofily 

39.  Mary  and  Bob  are  __________  friends. 

 1)  good   2)  happily 

 3)  sadly   4)  well 

40.  Jim  walks  back  home  __________. 

 1)  quick   2)  slow 

 3)  big    4)  fast 

41.  They  shout  with  __________  voice. 

 1)  loudly   2)  quiet 

 3)  loud   4)  small 

42.  We  work  __________  everyday. 

 1)  bad    2)  hard 

 3)  good   4)  strong 

 

 

 

 



-42- 
 

43  Mike : “___________________?” 

Jordan : “She  swims  slowly.” 

 1)  Does  she  like  to  swim? 

 2)  What  does  she  swim? 

 3)  How  does  she  swim? 

 4)  Does  she  swim  fast? 

44.  Kate : “___________________?” 

 Wendy : “He  is  tall  and  handsome.” 

 1)  How  does  he  look  like 

 2)  How  is  he 

 3)  What  is  he  doing 

 4)  Who  is  he 

45.  Hillary : “___________________?” 

Bill : “I  feel  unhappy.” 

 1)  How  do  you  do 

 2)  How  do  you  feel 

 3)  How  is  she 

 4)  How  are  they 

46.  John  is  __________  on  the  blackboard. 

 1)  write   2)  writeing 

 3)  writes   4)  writing 

47.  What  __________  he  doing? 

 1)  does   2)  are 

 3)  do    4)  is 

48.  Is  he  a  journalist? 

 1)  Yes,  he  does  2)  Yes,  you  are. 

 3)  Yes,  he  is   4)  Yes,  I  am. 

49.  There  are  ten  books  __________  the  shelf. 

 1)  of    2)  on 

 3)  in    4)  at 
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50.  Sally  is  __________  than  Anita. 

 1)  talls    2)  tall 

 3)  tallest   4)  taller 

51.  Jill  : _____________  do  you  live? 

Helen : I  live  in  Bangkok. 

 1)  Where   2)  When 

 3)  How   4)  Who 

52.  Birds  __________  wings. 

 1)  has    2)  are 

 3)  is    4)  have 

53.  I  __________  cleaning  my  classroom. 

 1)  is    2)  are 

 3)  have   4)  am 

54.  She  __________  blue  eyes. 

 1)  is    2)  have 

 3)  are    4)  has 

55.  My  mother  is  __________  the  kitchen. 

 1)  at    2)  on 

 3)  under   4)  in 

 

56.  Steve  is  __________  now. 

 1)  singing   2)  sings 

 3)  sing    4)  sang 

57.  A  giraffe  __________  a  long  neck. 

 1)  has    2)  have 

 3)  is    4)  does 

58.  Mr.Mike  is  __________ 

 1)  Sue’s  father.  2)  father  Sue. 

 3)  father’s  Sue.  4)  Sue  father. 
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59.  Steven : __________  is  running? 

      Catherine : Ted. 

 1)  What   2)  How 

 3)  Where   4)  Who 

60.  Tom  has  a  bicycle.  That  is  __________  bicycle. 

 1)  her    2)  my 

 3)  its    4)  his 

61.  That  is  __________. 

 1)  an  orange   2)  six  oranges 

 3)  a  orange   4)  oranges 

62.  ขอ้ใดเป็นรปูเอกพจน์ของ  “children” 

 1)  childen   2)  child 

 3)  childrens   4)  childs 

63.  Some  students  go  to  school  __________  bus. 

 1)  in    2)  at 

 3)  on    4)  by 

64.  __________  she  live  here? 

 1)  Is    2)  Do 

 3)  Has    4)  Does 

65.  Johnny : Do  you  like  pineapple? 

Louis : No,  __________. 

 1)  I  don’t   2)  she  doesn’t 

 3)  You  don’t   4)  I  am  not 

66.  What’s  that? 

 1)  They’re  giraffes.  2)  Yes,  it  is. 

 3)  It’s  a  giraffe.  4)  Yes,  they  are. 

67.  There  __________  seven  days  in  a  week. 

 1)  are    2)  is 

 3)  have   4)  has 
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68.  Is  that  __________? 

 1)  a  notebook  2)  an  notebook 

 3)  notebook   4)  notebooks 

69.  The  hammer  is  __________  his  hand. 

 1)  with    2)  on 

 3)  in    4)  over 

70.  The  birds  __________  in  the  sky. 

 1)  are  fly   2)  fly 

 3)  flys    4)  flies 

71.  These  are  __________. 

 1)  cats  not   2)  not  a  cat 

 3)  not  cat   4)  not  cats 

72.  I  __________  a  student. 

 1)  are    2)  am 

 3)  have   4)  is 

73.  Mickey : __________ 

Minney : They  are  reading  a  book. 

 1)  What  are  they  doing? 2)  What  are  you  doing? 

 3)  What  is  he  doing? 4)  What  is  she  doing? 

74.  We  __________  on  the  floor. 

 1)  are  sit   2)  sits 

 3)  sit    4)  am  sit 

75.  He  __________  the  cartoon  movie  on  TV  everyday. 

 1)  watch   2)  watches 

 3)  watchs   4)  is  watch 

76.  My  birthday  is  __________  May. 

 1)  in    2)  the 

 3)  on    4)  at 

77.  Pat  and  Pim  __________  playing  in  the  field. 

 1)  are    2)  the 

 3)  on    4)  at 
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78.  __________  horse  has  four  legs. 

 1)  These   2)  An 

 3)  Two   4)  A 

79.  mouse    mice 

      Puppy    __________ 

 1)  puppys   2)  puppies 

 3)  puppyes   4)  puppyies 

80.  ขอ้ใดเป็นรปูพหพูจน์ของ  “foot”   

1)  feet    2)  feets 

 3)  footes   4)  foots 

81.  Anne  __________  to  school  everyday. 

 1)  go    2)  going 

 3)  footes   4)  foots 

82.  The  tiger  is  __________  his  hands  after  meal  

everyday. 

 1)  washing   2)  washes 

 3)  wash   4)  washs 

83.  The  tiger  is  __________  than  the  cat. 

 1)  bigs    2)  biggest 

 3)  big    4)  bigger 

84.  There  __________  roses  in  the  vase. 

 1)  is    2)  have 

 3)  has    4)  are 

85.  Is  that  dog  barking  out  loud? 

 1)  Yes,  is  it.   2)  Yes,  it  does. 

 3)  Yes,  I  am.   4)  Yes,  it  is. 
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การบอกเวลา 

เวลาเตม็ชัว่โมง  เชน่  09.00  น.  04.00  น.  02.00  น.  และ  

12.00  น.  เขยีนเป็นภาษาองักฤษได ้ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 
 

It’s  nine  o’clock.     It’s  four  o’clock.  

 

 

 

 

 
 

It’s  two  o’clock.    It’s  twelve  o’clock.  

 * การนบัเวลาภาษาองักฤษจะนบัรอบ  12  ชัว่โมงเทา่นัน้  

เมือ่เกนิ  12.00  น.  หรอื  00.00  น.  จะเริม่นบั  01.00  น.  ตามเขม็

นาฬกิาใหม ่ ดงันัน้ถา้เวลาภาษาไทยเป็น  13.00  น.  (บ่ายโมงตรง)  

ภาษาองักฤษจะเขยีนวา่  one  o’clock  เชน่ 

15.00  น.  (บ่ายสามโมงตรง)  เขยีนและอา่นวา่  three  o’clock 

18.00  น.  (หกโมงเยน็)  เขยีนและอา่นวา่  six  o’clock 

22.00  น.  (สีทุ่ม่)  เขยีนและอา่นวา่  the  o’clock 

 

 

 

 

 

 

เวลาทีม่เีศษของชัว่โมงเป็นนาทสีามารถอา่นไดห้ลายแบบ  ดงัน้ี 

TIME  AND  SCHEDULE 

ลองเขียนเวลาตอไปน้ีเปนภาษาอังกฤษ  (นับรอบ  12  ช่ัวโมง) 
1.  05.00  น.  ___________________________________________ 
2.  11.00  น.  ___________________________________________ 
3.  16.00  น.  ___________________________________________ 
4.  20.00  น.  ___________________________________________ 
5.  23.00  น.  ___________________________________________ 
เฉลย 1.  It’s  five  o’clock  in  the  morning. 
 2.  It’s  eleven  o’clock  in  the  morning. 
 3.  It’s  four  o’clock  in  the  evening. 
 4.  It’s  eight  o’clock  in  the  evening. 
 5.  It’s  eleven  o’clock  in  the  evening. 
 



-48- 
 

1.  อา่น  “ชัว่โมงและนาท”ี  เชน่ 

 09 : 10  It’s  nine  ten. 

 10 : 15  It’s  ten  fifteen.  หรอื  It’s  ten  and  a  quarter. 

 12 : 40  It’s  twelve  forty. 

2.  อา่น “นาท ี to  /  past  ชัว่โมง”  โดย 

 to มคีวามหมายวา่  จะถงึ  

 past มคีวามหมายวา่  ผา่นไปแลว้  เชน่  

 01 : 05  It’s  five  past  one. 

 08 : 20  It’s  twenty  past  eight. 

 11 : 50  It’s  ten  to  twelve.  (อกี  10  นาท ี จะถงึ  12.00  

นาฬกิา) 

 *  เวลา  15  นาท ี เรยีกอกีแบบหน่ึงวา่   a  quarter 

 *  เวลา  30  นาท ี หรอืครึง่ชัว่โมง  เรยีกอกีแบบหน่ึงวา่  half 

     เชน่ 

 I  get  up  at  a  quarter  past  six. 

 ฉนัตื่นนอนเวลา  06.15  น. 

 The  teacher  teaches  English  at  half  past  nine. 

 คุณครสูอนวชิาภาษาองักฤษเวลา  09.30  น. 

 Anna  goes  back  home  at  a quarter  to  five. 

 แอนนากลบับา้นเวลา  04.45  น. 
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ทาํเครื่องหมาย    หน้าข้อความท่ีสอดคล้องกบัเวลาท่ี

กาํหนดให้ 

1.  09 : 00   It’s  nine  o’clock. 

      It’s  ten  o’clock. 

 

2.  12 : 30     It’s  twelve  three. 

      it’s  half  past  twelve. 

 

 

3.  05 : 35     It’s  five  thirty-five. 

      It’s  five  past  thirty-five. 

 

4.  11 : 00     It’s  eleven  past  eleven. 

      It’s  eleven  o’clock. 

 

5.  10 : 05     It’s  ten  five. 

      It’s  five  ten. 

6.  08 : 50     It’s ten to nine. 

      It’s  eight  five. 

 

7.  04 : 10     It’s  four  ten. 

      It’s  ten  four. 

 

8.  01 : 30     It’s  half  past  one. 

      It’s  half  to  one. 

 

9.  00 : 05     It’s  five  past  midnight. 

      It’s  five  o’clock. 

 

10.  09 : 15     It’s  a  quarter  past  nine. 

      It’s  a  quarter  to  ten. 
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11.  08 : 25     It’s  eight  two-five. 

      It’s  twenty-five  past  eight. 

 

12.  10 : 45     It’s  quarter  to  ten. 

      It’s  three  quarters  past  ten. 

 

13.  06 : 30     It’s  six  three. 

      It’s  half  past  six. 

 

14.  05 : 15     It’s  five  five. 

      It’s  five  and  a  quarter. 

 

15.  02 : 20     It’s  twenty  two. 

      It’s  twenty  past  two. 

 

จบัคู่เวลาท่ีมีความหมายเหมือนกนั 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  It’s  ten  minutes  to  four. 

B.  It’s  ten  fifty. 

C.  09 : 05 

D.  11: 25 

E.  02 : 35 

F.  It’s  ten  minutes  past  eight. 

G.  It’s  eight  and  forty-five  minutes. 

H.  It’s  twelve  fifty-five 

I.  10 : 25 

J.  It’s  a  quarter  to  six. 

_____  1.  It’s  a  quarter  to  nine. 

_____  2.  It’s  twenty-five minutes  past  
eleven. 

_____  3.  It’s  two  and  thirty-five 
minutes. 

_____  4.  It’s  ten  to  eleven. 

_____  5.  03 : 50 

_____  6.  It’s  five  minutes  past  nine. 

_____  7.  It’s  ten  twenty-five. 

_____  8.  It’s  three-quarter  past  five. 

_____  9.  It’s  five  minutes  to  one. 
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ดตูารางเวลาต่อไปน้ีแล้วตอบคาํถามท่ีถกูต้อง 

A. This  is  Jane’s  time-schedule  at  school. 

 08.00-

09.00 

09.00-

10.00 

10.00-

11.00 

11.00-

12.00 

12.00-

01.00 

01.00-

02.00 

02.00-

03.00 

Monday English Science P.E. 
LU

N
C

H
 Computer Math Activity 

Tuesday Art Thai History English Music 

Wednesday Science Literature Math Writing Thai Activity 

ตวัอย่าง:   What  time  does  Jane  study  Computer? 

  She  studies  Computer  form  12.00-01.00 p.m. 

1.  What  time  does  Jane  study  P.E.?     

____________________________________________________

2.  What  time  does  she  study  Art?     

____________________________________________________ 

3.  What  subject  does  she  study  at  09.30  on  Tuesday?     

____________________________________________________ 

4.  What  subject  does  she  study  at  02 : 15 p.m. on  Monday?     

__________________________________________________ 

5.  What  time  does  she  study  Science  on  Monday?     

____________________________________________________ 

6.  What  is  the  first  subject  does  she  study  on Wednesday?     

___________________________________________________ 

7.  many  subjects  does  she  study  on  Tuesday?     

____________________________________________________ 

ตารางเวลา  (Schedule) 
 การดูตารางเวลา และระยะเวลา  จะตองดูจุดเริ่มตนของเวลาและเวลาที่ผานไปใน
กิจกรรมตางๆ โดยมีคําบอกเวลาที่สําคัญ  คือ 
  Hour  = ช่ัวโมง 
  minute  = นาที 
  from  = จาก 
  to  = ถึง  
  for  = เปนเวลา 
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B.Pam  has  to  travel  by  airplane.  This  is  the  airplane  schedule. 

 

Flight from-to departure  

time 

arrival  

time 

AB  

101 

Bangkok - 

New York 

00.00 10.00  

P.M. 

AB 

102 

Tokyo - 

Bangkok 

08.30 A.M. 01.15  

P.M. 

CD 

501 

New York - 

Bangkok 

01.00 11.30  

P.M. 

CD 

502 

Bangkok - 

Sydney 

09.00 A.M. 02.00  

P.M. 

 

ตวัอย่าง: How  long  does  it  take  from  Bangkok  to  

New York  by  flight  AB 101?It  takes  twenty-three  hours. 

 

1.  How  long  does  it  take  from  Bangkok  to  Sydney by  

flight  CD 502?     

____________________________________________________

2.  How  long  does  it  take  from  Tokyo  to  Bangkok  by  flight  

AB 102?     

____________________________________________________ 

3.  What  flight  should  Pam  take  if  she  wants  to  go  to  

Sydney  at 9 A.M.?     

____________________________________________________

4.  If  pam  wants  to  return  from  Tokyo,  what  time  will  she  

arrive?     

____________________________________________________

5.  What  time  will  she  depart  if  she  wants  to  go  to  

Sydney  by  flight  CD 502?     

____________________________________________________ 
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C.Mike’s  Diary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  What  time  does  he  get  up?     

____________________________________________________ 

2.  What  does  he  do  at  07.30?     

____________________________________________________ 

3.  What  does  he  do  at  10.00?     

____________________________________________________ 

4.  Does  he  have  breakfast  at  nine  o’clock?     

____________________________________________________ 

5.  Does  he  have  lunch  at  noon?     

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.00 

07.30 

08.00 

09.15 

12.00 

 

get  up 

have  breakfast 

go  to  school 

study  English 

have  lunch 
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A.  Read  the  passage  below 

Passage  1 

 Mr.Patrick  is  a  policeman.  He  works  at  Downtown  

Police  Station  in  a  housing  estate.  People  in  the  

neighbourhood  come  to  see  him  when  they  have  

problems.  Once,  he  found  a  little  boy’s  lost  cat  and  

returned  it  to  him. 

 Mr.Patrick  loves  his  family.  He  helps  with  the  

housework  and  takes  his  family  to  the  picnic  on  Sundays.  

Danny  is  proud  of  his  father.  He  wants  to  be  a  

policeman  too,  when  he  grows  up. 

Answer  the  questions  in  complete  sentences. 

1.  What  is  Mr.Patrick’s  occupation?     

___________________________________________________ 

2.  Where  does  he  work?    

____________________________________________________ 

3.  How  did  he  help  a  little  boy  once?     

____________________________________________________ 

4.  How  does  he  show  his  love  to  his  family?     

____________________________________________________ 

5.  Who  is  Danny?     

____________________________________________________ 

6.  What  does  Danny  want  to  be  when  he  grows  up?     

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

READING 
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Passage  2 

 Kevin  likes  to  collect  stamps,  He  started  this  hobby  

of  collecting  stamps  last  year.  He  has  stamps  form  USA,  

Australia  and  China.  But  most  of  his  stamps  are  Thai  

stamps.  They  come  in  many  different  designs  and  shapes.  

He  likes  the  Singapore  stamp  series  on  ship  the  best.  His  

father  explains  to  him  that  the  “ship”  stamps  show  that  

Singapore  is  a  well-known  port  and  many  ships  from  all  

over  the  world  visit  Singapore.  Kevin  keeps  his  stamps  in  

an  album.  To  increase  his  collection.  Kevin  sometimes  

exchanges  stamps  with  his  friends. 

 Kevin  has  stamps  of  various  shapes – square,  circle.  

Rectangle  and  triangle.  He  has  a  stamp  as  small  as  a  

five-cent  coin.  It  is  his  favourite  stamp. 

 William  Kevin’s  neighbour,  also  collects  stamps.  He  

has  an  even  bigger  collection.  He  started  the  hobby  when  

he  was  four  years  old.  His  stamps  are  pretty  and  

colourful.  He  also  keeps  his  stamps  in  an  album. 

 Kevin  and  William  often  meet  to  look  at  each  

other’s  collection.  William  knows  his  stamps  well.  Kevin  

learns  more  about  stamp  collection  from  William. 

Answer  the  questions  in  complete  sentences. 

1.  Which  are  the  five  countries  that  Kevin  has  stamps  

from?     

____________________________________________________ 

2.  What  do  the  “ship”  stamps  tell  about  Singapore?     

____________________________________________________ 

3.  At  what  age  did  William  start  collecting  stamps?     

____________________________________________________

4.  What  does “He  has  an  even  bigger  collection”  mean?     

____________________________________________________ 
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 5.  What  are  the  two  words  that  are  used  to  describe  

William’s  stamps? 

____________________________________________________ 

6.  Where  do  Kevin  and  William  keep  their  stamps?     

____________________________________________________ 

Passage  3 

 Mr.Adam  is  taking  his  family  to  the  newest  

department  store.  The  Adam  Family  will  move  to  their  new  

apartment  at  Orchid  Street  during  the  June  holidays.  They  

need  to  buy  some  electrical  items  for  their  new  home. 

 First,  they  go  to  the  department  that  sells  ovens,  

toasters,  refrigerators,  washing  machines  and  other  

electrical  items.  Mrs. Adam  chooses  a  refrigerator  that  is  

green,  her  favouritecolour. 

 After  that,  they  take  the  lift  to  a  music  shop  on  

the  second  floor.  Mr.Adam  takes  a  look  at  the  violins.  He  

buys  one  small  violin  for  his  seven-year-old  son,  who  will  

start  his  music  lessons  at  a  music  school  next  month. 

Answer  the  questions  in  complete  sentences. 

1.  Where  is  the  Adam  family’s  new  home?     

____________________________________________________ 

2.  Which  month  will  they  move  to  their  new  home?     

____________________________________________________ 

3.  Why  does  Mr.Adam  take  his  family  to  the  departmental  

store?     

____________________________________________________ 

4.  Can  you  name  two  things  that  the  electrical  department  

sells?     

____________________________________________________ 

5.  What  is  the  household  item  that  they  buy?     

____________________________________________________ 

6.  Whom  is  the  small  violin  for?     

____________________________________________________ 
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B.  อ่านเรื่องต่อไปน้ีแล้วตอบคาํถาม 

Jim’s  Favorite  Store 

By  Linda  Owens 

 Jim  loves  to  go  with  his  mother  when  she  goes  

grocery  shopping.  His  favorite  store  is  right  next  door  to  

the  grocery  store.  It  is  Billows  Book  Store.  Jim  goes  

straight  to the  bookstore  when  they  get  to  the  grocery  

store.  Mom  buys  groceries.  Jim’s  favorite  section  is  the  

sports  section  for  children.  They  have  all  kinds  of  books  

about  sports.  There  are  magazines  that  tell  everything  

about  sports.  Jim  likes  sports  and  he  spends  a  lot  of  

time  looking  at  the  books  and  magazines  in  this  section.  

He  likes  the  area  with  children’s  books,  too.  Jim  always  

waits  in  the  bookstore  for  mom  to  come  and  get  him.  He  

chooses  one  book  or  a  magazine  and  mom  buys  it  for  

him.  It  is  a  nice  way  to  spend  a  Saturday  afternoon. 

 

1.  Why  does  Jim  like  to  go  grocery  shopping  with  his  

Mom? 

 1)  He  wants  to  go  to  the  ice  cream  shop. 

 2)  He  likes  to go to  the  bookstore. 

 3)  He  wants  to  see  all  of  his  friends. 

 4)  He  likes  to  go  to  buy  clothes. 

2.  When  does  Jim  go  to  the  bookstore? 

         1)  on  Friday  morning   2)  on  Saturday  morning 

         3)  on  Sunday  afternoon 4)  on  Saturday afternoon 

3.  What  does  Jim  like  to  read  about? 

 1)  animals    2)  sports 

 3)  cars    4)  bikes 
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4.  What  does  Jim’s  mother  do  when  she  comes  to  get  

Jim? 

 1)  gives  him  food 

 2)  takes  him  to  school 

 3)  buys  a  book  or  a  magazine  for  him 

 4)  takes  him  to  see  his  friends 

5.  Jim  looks  for  sports  books  and  __________  in  the  

bookstore. 

 1)  newspapers   2)  videos 

 3)  posters    4)  magazines 

6.  What  sports  does  Jim  like? 

 1)  basketball    2)  football 

 3)  golf     4)  all  of  these 

 

GEORGE  WASHINGTON 

By  Linda  Owens 

 George  Washington  was  born  on  February  22,  1732  

in  Virginia.  His  parents  were  Augustine  and  Mary  

Washington.  George  grew  up  on  a  farm  in  Virginia.  

George  did  not  go  to  school.  His  father  taught  him  at  

home.  George’s  favorite  subject  was  Math.  George  learned  

to  be  a  surveyor  of  land  when  he  grew  up.  He  joined  

the  army  and  was  a  leader  during  the  American  

Revolution.  He  later  became  the  first  President  of  the  

United  States.  George  Washington  is  called  the  “Father  of  

the  Country”  We  celebrate  his  birthday  on  President’s  Day  

in  February.  His  picture  is  on  the  one  dollar  bill. 
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7.  Why  is  George  Washington  called  the  “Father  of  the  

Country”? 

 1)  He  was  a  surveyor  of  land.   

2)  He  was  the  first  president. 

 3)  He  was  a  leader  in  the  army.   

4)  None  of  these. 

8.  What  subject  did  George  like  to  study  best? 

 1)  Science    2)  English 

 3)  Math    4)  History 

9.  ผูเ้ขยีนเรือ่งน้ีตอ้งการสือ่สารเพือ่อะไร 

 1)  entertain    2)  persuade 

 3)  inform    4)  none  of  these 

10.  Where  was  George  Washington  born? 

 1)  Alabama    2)  California 

 3)  Minnesota    4)  Virginia 

11.  When  is  Washington’s  birthday  celebrated? 

 1)  in  July    2)  in  June 

 3)  in  February   4)  in  January 

12.  What  did  George  learn  to  be? 

 1)  surveyor    2)  math  teacher 

 3)  astronaut    4)  farmer 

13.  Which  of  the  following  is  not  true? 

 1)  George  Washington  was  President  of  the  United  

States  of  America. 

 2)  George  Washington  was  a  leader  in  the  army. 

 3)  George  Washington  was  a  doctor. 

 4)  George  Washington  liked  math. 
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Conversation in daily life 

1. Greeting (การทกัทาย) 

 จุดเริม่ตน้ของการสนทนา มกัจะเริม่ดว้ยการทกัทายกนัเป็น

อนัดบัแรกเพราะถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตักินัมานาน ซึง่คนทีเ่ราพบ

อาจเป็นคนทีเ่รารูจ้กัหรอืไมเ่คยรูจ้กักนัมาก่อน เพือ่เป็นการแสดงออก

ถงึการมมีารยาทและมอีธัยาศยัทีด่ ีเราสามารถแบ่งคาํกล่าวทกัทาย

ออกเป็น 2 แบบ คอื แบบไมก่าํหนดชว่งเวลาและแบบกาํหนดชว่งเวลา 

• คาํทกัทายแบบไมก่าํหนดชว่งเวลา 

Hello – สวสัด ี(ใชท้กัทายกบัคนทีไ่มส่นิท) Hi – สวสัด ี(ใช้

ทกัทายกบัคนทีส่นิทกนั คุน้เคยกนั) 

• คาํทกัทายแบบกาํหนดชว่งเวลา 

Good morning – สวสัดตีอนเชา้  

Good afternoon – สวสัดตีอนบ่าย  

Good evening – สวสัดตีอนเยน็ 

**** How do you do? – สวสัดคีรบั/คะ่ (ใชก้บัผูท้ีเ่พิง่พบกนัครัง้แรก 

และยงัไมคุ่น้เคยกนัหรอืผูท้ีอ่าวุโสกวา่เรา เป็นการกล่าวทีส่ภุาพ ซึง่

การกล่าวตอบกใ็ช ้How do you do? เชน่เดยีวกนั) 

การกล่าวทกัทายโดยปกตติามมารยาททีด่นีอกจากจะกล่าวสวสัดแีลว้ 

ยงัตอ้งถามถงึสขุภาพ สารทุกขส์กุดบิของผูท้ีเ่ราทกัทายดว้ย โดยกล่าว

ไดห้ลายรปูแบบ 

 How are you? – สบายดไีหม 

 Long time no see – ไมเ่จอกนัตัง้นาน 

 How have you been? – เป็นอยา่งไรบา้ง 

 How are things? – เป็นอยา่งไรบา้ง 

 How are you keeping? – สบายดไีหม 

 How are you doing? – สบายดไีหม 

 How are you today? – สบายดไีหม 

 ประโยคทีใ่ชต้อบในการถามสขุภาพ สารทุกขส์กุดบิ ในกรณทีี่

รูส้กึสบายด ี

 I am very well, thanks. – สบายดมีากคะ่ ขอบคุณคะ่ 

 I am fine, thank you. – สบายดมีากครบั ขอบคุณครบั 

 I am quite well, thank. – กด็คีรบั ขอบคุณครบั 
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I am so so, thank. – กเ็รือ่ยๆครบั ขอบคุณครบั 

 I am great, thank. – ดมีากครบั ขอบคุณครบั 

 I am pretty good, thank you. – คอ่นขา้งดคีรบั ขอบคุณครบั 

 And you? – แลว้คุณล่ะคะ่ 

 What about you? – แลว้คุณล่ะครบั 

 I am fine, too. Thank you. – ผมกส็บายดเีชน่กนั ขอบคุณ 

 ประโยคทีใ่ชต้อบในการถามสารทุกขส์กุดบิ ในกรณทีีรู่ส้กึไม่

สบาย 

 I am not very well. I have a cold. – ฉนัไมค่อ่ยสบายคะ่ 

เป็นหวดัคะ่ 

 I’m not fine. – ผมไมค่อ่ยสบายครบั 

 I’m not okay. – ผมไมค่อ่ยสบายครบั 

 I’m not good. – ดฉินัไมค่อ่ยจะดนีกั 

 กรณทีีผู่ก้ล่าวทกัทายเพิง่ถูกแนะนําใหรู้จ้กักนัเป็นครัง้แรก 

หรอืการทกัทายหลงัจากไมไ่ดพ้บกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน อาจใช้

คาํพดูวา่ “ยนิดทีีไ่ดรู้จ้กั” หรอื “ยนิดทีีไ่ดพ้บอกีครัง้” หลงัจากการ

ทกัทาย เชน่ 

 I am glade to meet you. 

 It’s nice to meet you again. เป็นตน้ 

และคูส่นทนาอกีฝา่ยหน่ึงกจ็ะกล่าวตอบวา่  

 I am glade to meet you, too. หรอื I am nice to meet you, 

too. 

บทสนทนาทบุีคคลใชก้ล่าวตอบโตก้นัในชวีติประจาํวนั ( Conversation 

in daily life)มอียูห่ลายรปูแบบขึน้อยูก่บัสถานการณ์ต่างๆ เชน่  

1.การกล่าวขอบคุณ (Thanking) 

 Thank you. – ขอบคุณครบั 

 Thank you very much. – ขอบคุณมากครบั 

 Thank you for your kindness. – ขอบคุณสาํหรบัความกรณุา 

 Thank you for your help. – ขอบคุณสาํหรบัความชว่ยเหลอื 

 หรอือาจจะกล่าวโดยยอ่ หรอืสัน้ๆวา่ Thanks. หรอื Thanks a 

lot. (ขอบคุณมาก) 
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 การกล่าวตอบคาํขอบคุณ  

 You’re welcome. – ไมเ่ป็นไรคะ่ 

 It’s my pleasure. – ดว้ยความยนิดยีิง่ 

2.การกล่าวคาํขอโทษ (Apologizing) 

 I’m sorry. – ผมเสยีใจ/ผมขอโทษ 

 I would like to apologize. – ผมขอโทษ 

 การกล่าวตอบคาํขอโทษ  

 That’s all right. – ไมเ่ป็นไรคะ่ 

 Never mind. – ไมเ่ป็นไรคะ่ 

 Don’t worry about it. – ไมเ่ป็นไร ไมต่อ้งกงัวล 

 No problem. – ไมเ่ป็นไร ไมม่ปีญัหา 

3.การขออนุญาต (Asking for permission) เชน่ 

 Excuse me. May I go out, please? – ฉนัขออนุญาตออกไป

ขา้งนอกคะ่ 

 Excuse me. Can I use the phone please? – ฉนัขออนุญาต

ใชโ้ทรศพัทไ์ดไ้หม 

 Would you mind if I turn on the light? – ผมขออนุญาตเปิด

ไฟครบั 

4.การใชค้าํสัง่หรอืการหา้ม (Command) เป็นการบอกผูอ้ื่นมใิหก้ระทาํ

หรอืกระทาํสิง่ใดๆ กล่าวโดยขึน้ตน้ดว้ยคาํกรยิาทีต่อ้งการสัง่ใหก้ระทาํ

หรอืหา้มกระทาํ เชน่ 

 Sit down! – นัง่ลง 

 Be quiet! – เงยีบ 

 Don’t make a loud noise. – อยา่สง่เสยีงดงั 

 Stop! Don’t pick up the flowers. – หยดุ หา้มเดด็ดอกไม ้

5.การขอรอ้ง (Request) เป็นการขอใหผู้อ้ื่นกระทาํหรอืมใีหก้ระทาํสิง่

ต่างๆอยา่งสภุาพ มกัใชค้าํวา่ “Please” ประกอบหน้าหรอืทา้ยประโยค

คลา้ยกบัการขออนุญาตมคีวามหมายวา่ “ไดโ้ปรด” หรอื “กรณุา” เชน่ 

 Please open the window. - โปรดเปิดหน้าต่างดว้ยคะ่ 

 Be quiet, please. – โปรดเงยีบ 

 Please switch off your mobile phone. – โปรดปิด

โทรศพัทม์อืถอืของคุณดว้ย 
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6.การกล่าวอวยพรในวนัสาํคญัหรอืวนัพเิศษคา่งๆ (Greeting for 

special events) เชน่ 

 Merry Christmas. หรอื Merry X’mas.- กล่าวอวยพรเน่ืองใน

วนัครสิตม์าส 

 Happy New Year. – กล่าวอวยพรเน่ืองในวนัปีใหม ่

 Happy Birthday. – กล่าอวยพรวนัเกดิ 

 Congratulations. – ขอแสดงความยนิดใีนโอกาสต่างๆ 

 Get well soon. หรอื Wish you get better soon. – กล่าวอวย

พรใหห้ายปว่ยเรว็ๆ 

 Have a good time. หรอื Have a nice trip.- กล่าวอวยพรผูท้ี่

เดนิทางไปเทีย่ว 

 

ตวัอยา่งการสนทนา (Conversations) 

การซือ้ของ – Buying 

Shop owner : Can I help you? 

 Bill : I want to buy a sweater for my trip to Japan. 

 Shop owner : Which size and color do you want? 

 Bill : I want size L and light color, please. 

 Shop owner : Do you want to try this one? 

 Bill : Yes, thanks. 

 

การสนทนาทางโทรศพัท ์(Telephoning) 

 Operator : Hello, this is Bann sobkru office. Can I help 

you? 

 Joe : May I speak to Mr.Peter, please? 

 Operator : He is out for a meeting and he will be back at 

noon. 

      Do want to leave him a message, sir? 

 Joe : No, think. I will call him again later. 

 Operator : Ok, goodbye. 
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การทกัทายในยามเชา้ 

 Pim : Good morning. How are you? 

 Noy : Pretty good, thank. And you? 

 Pim : I am not OK. I have a cold. 

 Noy : Get well soon. 

 Pim : Thank you very much. 

 

แบบฝึกหดั (Exercise) 

Choose the right/suitable word and fill in the blanks. 

 

A.  What’s the matter ? B. Good morning  

C. Get well soon. D. How are you? 

E. Thank you.  F. And you? 

Anna : Good morning, Danny. 

Danny : …………………….... Anna …………………… 

Anna : I am fine, thank you. …………………………….. 

Danny : I am fine, thank you. 

 

Frank : Hello, Bee. How are you? 

Nest : I’m sick. 

Frank : ……………………………………….. 

Nest : I’ve got a fever. 

Frank : Oh, that’s too bad. …………………………… 

Nest : ……………………………………………………….. 
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2. Introducing Oneself and each other  

(การแนะนําตวัเองและแนะนําบคุคลอ่ืนให้รู้จกักนั) 

 การแนะนําตวัเองเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นเน่ืองจากเราตอ้งทาํความรูจ้กั

กบับุคคลอื่นเมือ่เจอกนัเป็นครัง้แรก ในภาษาองักฤษการกล่าวแนะนํา

ตวัเองจะตอ้งคาํนึงถงึความเหมาะสมและความสนิทสนมคุน้เคยกนั 

การแนะนําตวัเองจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคอื เป็นทางการและไมเ่ป็น

ทางการ (formal/informal) 

• การแนะนําแบบเป็นทางการ 

Let me introduce myself. My name is ………………………………. 

 (ผมขอแนะนําตวัเอง ผมชื่อ ..........................................ครบั)  

May I introduce myself. My name is ………………………………. 

 (ผมขอแนะนําตวัเอง ผมชื่อ .........................................ครบั)  

• การแนะนําตวัแบบไมเ่ป็นทางการ 

Hello, I am …………… - สวสัดคีรบัผมชื่อ........................... 

Hi I’m ………………  - สวสัดคีรบัผมชื่อ............................... 

หลงัจากทีเ่ราแนะนําตวัเราเรยีบรอ้ยแลว้ หากเราอยากทราบวา่เขาชื่อ

อะไร สามารถใชค้าํถามไดว้า่ 

 What is your name? – คุณชื่ออะไรคะ่ 

หากเราตอ้งการทีจ่ะบอกรายละเอยีดวา่เราเป็นใคร มาจากไหน เรา

สามารถใชป้ระโยคดงัต่อไปน้ี 

 I’m from Thailand. – ผมมาจากประเทศไทยครบั 

 I am a tourist. – ผมเป็นนกัทอ่งเทยีวครบั 

 I live in Phuket. – ผมอยูภ่เูกต็ครบั 

 I am going to Hong Kong. – ผมกาํลงัจะไปฮอ่งกง 
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ตวัอย่างการสนทนา (Conversations) 

สถานการณ์ (Situation) 

 เควนิเพิง่เขา้มาทาํงานทีบ่รษิทัเดยีวกบัเอมี ่เขาจงึแนะนํา

ตวัเองใหเ้อมีรู่จ้กั 

 Kavin : Hello, My name is Kavin. I came from India. 

 Emmy : Hello, My name is Emmy. 

 Kavin : Where do you come from? 

 Emmy : I come from France. Nice to meet you. 

 Kavin : Me too.  

  

 เมือ่เราอยูใ่นสถานการณ์ทีจ่ะตอ้งแนะนําใหบุ้คคลอื่นรูจ้กักนั 

เราควรใชป้ระโยคใหถู้กตอ้งตามสถานการณ์และความเหมาะสม เชน่  

เราควรแนะนําใหผู้น้้อยใหรู้จ้กักบัผูอ้าวุโสก่อน 

 Let me introduce you to ………………………  

- ผมขอแนะนําคุณใหรู้จ้กักบั………… 

 May I introduce you to ………………………   

- ผมขอแนะนําคุณใหรู้จ้กักบั……….. 

 I would like you to meet……………………… 

 - ผมอยากใหคุ้ณรูจ้กักบัคุณ................ 

 This is my friend. – น่ีคอืเพือ่นผมครบั 

 Her/His name is ………………………………….  

-เธอ/เขา ชื่อ ................................... 

 Do you know each other?  

– พวกคุณรูจ้กักนัหรอืยงัครบั 

 Have you ever met before?  

– พวกคุณเคยพบกนัมาก่อนหรอืยงั 
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หลงัจากทีเ่ราไดรู้จ้กักนัเรยีบรอ้ยแลว้ เราควรพดูแสดงความยนิดทีีไ่ด้

รูจ้กักนัโดยมปีระโยคทีใ่ชพ้ดูดงัน้ี 

 It’s nice to see you. – ยนิดทีีไ่ดพ้บคุณ 

 It’s nice to meet you. – ยนิดทีีไ่ดรู้จ้กักบัคุณ 

 I’m glad to meet you. - ยนิดทีีไ่ดรู้จ้กักบัคุณ 

 I’m happy to see you. – ผมดใีจทีไ่ดพ้บคุณ 

 I’m please to meet you. – ผมยนิดทีีไ่ดพ้บคุณ 

 It’s nice talking to you. – ดใีจทีไ่ดคุ้ยกะคุณ 

 

ตวัอย่างการสนทนา (Conversations) 

สถานการณ์ (Situation) 

 ครสิตพ์าเรนน่ีเพือ่นของเขาไปแนะนําใหคุ้ณลรีุน่พีข่องเขาได้

รูจ้กั 

 Christ : Rainny, I’d like you to meet Mr.Lee. Mr.Lee , this 

is my friend Rainny. 

 Rainny : How do you do? 

 Mr.Lee : How do you do? 
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3.Saying goodbye (การกล่าวลา) 

 ถอืเป็นมารยาทอยา่งหน่ึงทีพ่งึปฏบิตัเิมือ่ตอ้งลาจากคูส่นทนา 

ซึง่ในหวัขอ้น้ีจะมาดวูา่ก่อนจากกนัมปีระโยคการพดูจากลากนัอยา่งไร

ซึง่ตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และความสนิทสนมกนัระหวา่ง

ตวัผูพ้ดูและคูส่นทนา 

 See you later. – แลว้พบกนัครบั 

 Goodbye. – ลาก่อนครบั 

 See you again. – แลว้พบกนัอกีนะครบั 

 See you soon. – แลว้พบกนัเรว็ๆน้ีครบั 

 So long. Take care. – ลาก่อนครบั ดแูลตวัเองดว้ย 

 See you next time. – โอกาสหน้าพบกนัใหมค่รบั 

 See you tomorrow. – แลว้พบกนัพรุง่น้ีครบั 

 I must be going. – ผมตอ้งไปแลว้ครบั 

 I have to go now. – ผมตอ้งไปแลว้ครบั 

 Say Hello to Jack for me. – ฝากความคดิถงึแจค็ดว้ยนะครบั 

 Please give my regards to your mother. – ฝากความคดิถงึ

ถงึคุณแมข่องคุณดว้ยนะ 

 Good luck to you. – ขอใหโ้ชคดว้ยนะครบั 

 Have a good time. – ขอใหส้นุกนะครบั 

 Have a nice day. – ขอใหส้นุกนะครบั 

 Have a nice trip. – ขอใหโ้ชคดใีนการเดนิทางนะครบั 

 

ตวัอย่างการสนทนา (Conversations) 

สถานการณ์ (Situation) 

 หลงัจากทีค่รสิตแ์ละเรนน่ีรบัประทานอาหารเยน็เสรจ็แลว้ จงึ

กล่าวลาก่อนทีจ่ะแยกกนักลบั 

 Christ : I must go now, see you again. 

 Rainny : Good luck to you. 

 Christ : You too. And Please give my regards to your 

mother. 
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4.Saying thank you. (การกล่าวแสดงความขอบคณุ) 

 เมือ่มใีครทาํสิง่ใดใหเ้ราแมเ้ป็นเพยีงการกระทาํเลก็ๆน้อยๆก็

ตาม ตลอดจนการกระทาํทีท่าํใหเ้รารูส้กึซาบซึง้ใจ เราควรกล่าวแสดง

ความขอบคุณแก่คนผูน้ัน้ ซึง่จะทาํใหผู้ฟ้งัรูส้กึดไีดเ้ชน่กนั ตลอดจน

การกล่าวคาํตอบรบัคาํขอบคุณเพือ่เป็นการแสดงถงึการมมีารยาททีด่ ี

 Thank you. – ขอบคุณครบั 

 Thank you very much. – ขอบคุณมากครบั 

 Many thanks. – ขอบคุณมากๆครบั 

 Thank a lot. – ขอบคุณมากครบั 

 Thank you for your kindness. – ขอบคุณสาํหรบัความกรณุา

ครบั 

 Thanks for your advice. – ขอบคุณสาํหรบัคาํแนะนํา 

 Thanks for your help. – ขอบคุณสาํหรบัความชว่ยเหลอืครบั 

 Thanks for everything. – ขอบคุณสาํหรบัทุกสิง่ ทุกอยา่งคะ่ 

 ถา้มใีครทาํอะไรใหเ้รารูส้กึวา่ซาบซึง้ใจในสิง่ทีเ่ขากระทาํใหแ้ก่

เราเป็นอยา่งมาก เราสามารถใชป้ระโยคต่อไปน้ีในการกล่าวคาํ

ขอบคุณได ้

 Thank you very much for cheering me up. – ขอบคุณ

มากๆสาํหรบักาํลงัใจ 

 I do appreciate your kindness. – ผมรูส้กึซาบซึง้ในคาํกรณุา

ของคุณเหลอืเกนิ 

 หลงัจากทีม่คีนกล่าวขอบคุณเรา เรากค็วรกล่าวประโยคตอบ

รบัคาํขอบคุณดงัน้ี 

 It was very pleasure. – ผมยนิดคีรบั 

 You’re welcome. – ดว้ยความยนิดคีรบั 

 That’s all right. –ไมเ่ป็นไรครบั 

 That’s Ok. – ไมเ่ป็นไรครบั 

 Not at all. – ไมเ่ป็นไรครบั 

 Never mind. – ไมเ่ป็นไรคะ่ 

 Don’t worry about that. – อยา่คดิมากเลยครบั 

 I doesn’t matter. – ไมเ่ป็นไรคบั 
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ตวัอย่างการสนทนา (Conversations) 

สถานการณ์ (Situation) 

 คุณลเีดนิทางมารบัเจนน่ีเพิง่กลบัมาจากต่างจงัหวดั  

 Jenny : Where is your car? 

 Mr.Lee : My car is over there. Would you like me to help 

you with your suitcase? 

 Jenny : Oh, thank you very much for your kindness. It’s 

quite heavy. 

 Mr.Lee : No problem. That’s my pleasure. 

 

สถานการณ์ (Situation) 

 ครสิตต์อ้งการจะถ่ายรปูเพือ่นําไปเสนองานในวนัพรุง่น้ีจงึไป

ขอยมืกลอ้งจากเจนน่ี 

 Christ : May I borrow your digital camera? 

 Jenny : Sure, here you are. 

 Christ : Thank a lot. 

 Jenny : That’s all right. 
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5. Apologizing (การกล่าวคาํขอโทษ) 

 การกล่าวคาํขอโทษหรอืกล่าวแสดงความเสยีใจ จะมวีธิกีารพดู

แตกต่างกนัออกไปเชน่ “Sorry” ใชก้ล่าวเพือ่แสดงความเสยีใจในสิง่ที่

ตวัเองไดก้ระทาํลงไป แลว้คดิไดว้า่ไมน่่าทาํลงไปแบบนัน้เลยหรอืการ

กระทาํนัน้ยงัไมเ่กดิขึน้แต่รูส้กึเสยีใจ สว่น “Excuse me” ใชก้ล่าวเพือ่

ขออภยัเมือ่ตอ้งการทาํกรยิาหรอือาการทีอ่าจจะรบกวนผูอ้ื่น เชน่ เมือ่

จะขอพดูคุย ซกัถาม ขอรอ้ง หรอืเมือ่ตอ้งการเดนิผา่นหน้าผูอ้ื่น หรอื

การแสดงกรยิาไอ จาม เพือ่แสดงออกถงึการมมีารยาททีด่ ี

 การกล่าวคาํขอโทษโดยใชค้าํวา่ “Sorry” 

 I am sorry. I have kept you waiting. 

 – ผมขอโทษครบัทีป่ล่อยใหคุ้ณตอ้งรอ 

 I am sorry to have troubled you. 

 – ผมขอโทษครบัทีร่บกวนคุณ 

 I am sorry, but I can’t help you.  

– ผมขอโทษครบัแต่ผมไมส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืคุณได ้

 Sorry I am late. – ขอโทษทีม่าสาย 

 I am terrible sorry. It was my fault. 

 – ผมตอ้งขอโทษจรงิๆ มนัเป็นความผดิของผมเองครบั 

 I am sorry, I don’t want to cause you any trouble.  

– ผมขอโทษครบั ผมไมต่อ้งการทีส่รา้งปญัหาไวก้บัคุณเลยครบั 

 I am very sorry, it was my carelessness.  

– ผมเสยีใจจรงิๆครบั มนัเป็นความสะเพรา่ของผมเอง 

 I am really sorry, please for give me.  

– ผมเสยีใจจรงิๆครบัไดโ้ปรดยกโทษใหผ้มดว้ย 

 การกล่าวคาํขอโทษโดยใชค้าํวา่ “Excuse me” 

 Excuse me. May I use your cell phone? – ขอโทษครบัผม

ขอใชโ้ทรศพัทค์ุณหน่อยไดไ้หมครบั 

 Excuse me. Could you tell me the way to the car park? – 

ขอโทษครบั ชว่ยบอกผมหน่อยไดไ้หมครบัวา่ ทีจ่อดรถไปทางไหน 

 Excuse me. Is there a post office near here? – ขอโทษ

ครบัทีน่ี่มไีปรษณยีไ์หมครบั 
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 Excuse me. May I sit here? – ขอโทษครบัผมนัง่ตรงน้ีได้

ไหมครบั 

 Excuse me for a moment. – ขอโทษครบัขอตวัสกัครูค่รบั 

 หลงัจากทีม่คีนกล่าวขอโทษเรา เราตอ้งกล่าวตอบรบัคาํขอ

โทษ ดงัน้ี 

That's O.K. ไมเ่ป็นไรครบั/คะ่ 

That's all right. ไมเ่ป็นไรครบั/คะ่ 

Don't worry. อยา่ไปคดิถงึมนัเลย 

Not at all. ไมเ่ป็นไรหรอกครบั/คะ่ 

It doesn't matter at all. ไมเ่ป็นไรหรอกครบั/คะ่ 

Forget it. ลมืมนัเสยีเถอะ 

Not to worry. ไมต่อ้งเป็นกงัวลหรอกครบั/คะ่  

It’s nothing at all.มนัไมม่อีะไรหรอกครบั/คะ่ 

 Don’t worry about it.อยา่กงัวลกบัมนัเลย 

It’s wasn’t your fault.ไมใ่ชค่วามผดิพลาดของคุณหรอกครบั/คะ่ 

It doesn’t matter.ไมเ่ป็นไร 
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แนวข้อสอบภาษาองักฤษ สาํหรบัผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

 

 1. Narry : We don’t have lunch. 

 Luke :   I know. Let’s go to the cafeteria. 

     Ellie and Luke feel ____________. 

   a.  sad     b.  happy  

  c.  bored    d.  hungry 

      2. Joe: Oops! I’ve broken your glass. 

 Michael:    Don’t worry, dear. _____. 

  a.  I haven’t got any.      b.  Have you got a new cup? 

  c.  I have got another one.  d.  Is it a new cup? 

      3. Peter: ________________ 

Jacob :  I have only one.  

     a.  Will you buy me one?  b.  How many pens do you have? 

     c.  Where is your pen?    d.  Are there any pens on the table? 

4. Paul: _________________ 

 Ben:  I borrowed Anne’s book. 

    a.  Whose book will you buy?  b.  Where is your book? 

    c.  Is there Anne’s book on the shelf?d.  Whose book did you borrow? 

 5.  Anne: I’m hungry. ________ 

  Jane: There is some soup and a sandwich. 

   a.  Will you go to the market?    b.  Can I open the fridge? 

   c.  Is there anything in the kitchen?   d.  Where are my sandwiches? 

 6. Tom:  ___________________ 

 Ben:  Yes, she is watching TV. 

 a.  Is she watching TV now?  b.  What is she like? 

   c.  Does she like watching TV?  d.  Where is she now? 

 7.  How often do you do the shopping? 

   a.  I sometimes go to the store with my friends.   b.  I’m doing shopping now. 

   c.  I do the shopping once a week.    d. I will do shopping tomorrow. 
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 8.  Kim: Where were you last holiday? 

 Nancy: ________ 

 Kim: How was it? 

 Nancy:  It was exciting. I saw a lot of ancient objects. 

   a.  I didn’t go to the cinema.   b.  I was at the museum. 

   c.  I go to the gym.    d.  I was at the theatre with my parents. 

 9.  Joe: I was caught in traffic. ______ 

 Ann: Yes. A bus ran into a car. 

  a. Do you get up late?   

  b.  There weren’t any car on the road. 

  c. Did the taxi driver drive very fast? 

  d. Was there an accident near the school? 

 10. Ben: The children are very quiet. What ______? 

 Linda:  They ______ some paper. 

  a. do they do, cut    b. do they doing, are cutting 

  c. are they doing, are cutting  d. they are doing, cut 

 11.  Anne:  Does Peter like ______? 

        Betty:  No. He likes _______. 

  a. swimming, cycling   b.  swim, cycle 

  c. to swimming, cycling  d.  swim, to cycling 

 12. Bob and Tom are talking about sports. 

 Bob: What are you doing, Tom? 

 Tom: _____________________ 

 Bob: Do you play basketball, Tom? 

 Tom: Well, I can’t play basketball, but I like to watch it. It is very exciting. 

  a. I like playing basketball. 

  b. I’m watching a basketball game on TV. 

  c. I’m playing basketball. 

  d. I can play basketball. 
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13.Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 

 Teacher:  How was your trip to the art gallery? 

 Student:  I think they tried to give me too much information. 

 Teacher:  What do you mean? 

 Student:  _________________________ 

  a. I was happy.     b. I didn’t go there. 

  c. I wasn’t able to remember anything!  d. It was exciting. 

14. Linda:  Where did you spend your vocation? 

 Paul:  _____________________________ 

  a. I plan to go to the beach.   b. I always enjoy the trip. 

  c. I went to the beach.   d. It was great. 

15.  Susan: ___________________ 

 Nick:  It’s 2 kilometers. 

  a. How high is the supermarket? 

  b. Could you tell me where the supermarket is? 

  c. Is it far from the railway station? 

  d. How far is the railway station from here? 

16. Maria:  _________________________ 

 Anne:  Walk to the end of this road. Then turn right and go straight ahead.  

 The hospital is on the left. 

  a. How far is it to the hospital? 

  b. Could you tell me where the hospital is? 

  c. Is it far from the hospital? 

  d. How long does it take to the hospital? 

17.  Peter:  Do you know, what is _____ river in the world? 

 Mark:  The river Nile. It’s long 6,670 kilometres. 

  a. wide    b .the widest 

  c. the longest   d .the longer 

18. Jack: Can you lend me _____ robber, please? 

 Sally: I’ve lost _____. 

  a. hers, yours   b. your, mine 

  c. her, yours    d. your, his 
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19. I said to Mark, “Let me have a look at _____Christmas card and I’ll show _____” 

  a. yours, mine   b.  your, me 

  c. yours, my    d   your, mine 

20. Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 

 Jane: ___________________ 

 Ann: Yes, of course. Where do you want me to put them? 

  a. Do you read these books? 

  b. Could you help me carry these books? 

  c. Would you like to go to the book shop? 

  d. Can I read this book? 

21.Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 

 Kim:  ___________________ 

 Nancy: No, we couldn’t. They are not suitable to wear for the party. 

  a. Could we wear some old jeans to the school party? 

  b. When we go to the party? 

  c. Where do we go shopping for some jeans? 

  d. Would you like to go will me? 

22. Sara: Does anyone like eating spaghetti? 

 May: Jane ____ spaghetti. 

  a. like eating    b.  likes eating 

  c. like to eating   d.  likes eat 

23. Nick: Did you enjoy your weekend? 

 Bob: No, I didn’t go ______. 

  a. somewhere   b.  everyone 

  c. anywhere    d.  anything 

 

24.  Linda: Is there _____ at the door? 

 Paul: Yes, there is _____ at the door. 

  a. no one, anyone   b.  someone, anyone 

  c. everyone, someone  d.  anyone, someone 
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25.  Mike: What are you going to do this evening? 

 May: __________________________ 

  a. I watched the news. 

  b. I buy some clothes. 

  c. I went to beach. 

  d. I’m going to write an e-mail to Jenny. 

26. Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 

 Lisa: ___________________________ 

 Ken: Maybe something casual like some jeans. 

  a. What are you doing at the party? 

  b. What are you going to wear to Ben’s birthday party? 

  c. Do you wear some jeans to the Ben’s birthday party? 

  d. When are you going to Ben’s birthday party? 

27. Maria: What is Julia doing next Friday? 

 Anne: ____________________ 

  a. She is sleeping now. 

  b. She does her homework. 

  c. She is watching a documentary next Friday. 

  d. She like playing the violin. 

28.  Man:  Would you like _____? 

 Woman: Just a glass of Coke. 

  a. anything to drink   b.  nothing to drink 

  c. anything to eat   d.  something to eat 

 

29.  Situation:  Jennifer is a new teacher. 

 Jennifer:    My name is Jennifer. I am your new teacher and ___ 

 Students:   Welcome to our class, teacher. 

  a. what do you want to know about me? 

  b. will ask you a question. 

  c. will teach you English. 

  d. will come to see you again. 
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30. Paul: ________ your homework yet? 

 Rose: No, I haven’t finished it yet. 

  a. Do you finish    b.  Have you finished 

  c. Are you finished    d.  Will you finish 

31. Jane : How long have you live in Chicago? 

 Mary : I _____ there ______ four years. 

  a. live, since     b.  lived, since 

  c. have lived, for    d.  am having, for 

32. Where did his sister go? 

    a. She left yesterday. b. He likes the beach. 

    c.  She went to school. d. He got a prize. 

33. Would you like to join me for dinner? 

 a. You’re most welcome. b. No. I didn’t have dinner yet. 

 c. I’d love to. Thank you d. I think it was too late. 

 

34. Choose the best statement based on the situation. 

 Ben:  We have been walking for hours. 

 Sue:  I know. Let’s find a place to rest. 

 Ben and Sue feel ______. 

 a. sad      b.  cool 

 c. tired      d.  Wonderful 

35. Choose the best statement based on the situation. 

 Your friend won a prize in a contest. You say: ____________ 

 a. Pardon me!     b.  Excuse me. 

 c. I’m sorry to hear that.    d.  Congratulations! 

36. Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 

 Mother: Merry Christmas, son. 

 Son:  Merry Christmas to you too, Mommy. 

 Mother: ____________________________ 

 Son:  Oh. Thank you so much. 

 a. This gift is just for you.   b.  I love presents. 

 c. Are you happy?    d.  It’s December 25th. 
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37. Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 

 Supote: What’s the matter? You look upset. 

 Somchai: The bus broke down so I arrived late this morning. 

 Supote: Why didn’t you ___________________________ 

 Somchai: It would take much too long. 

 a. break the glass?    b.  fix the broken seat? 

 c. check with the bus driver?   d.  walk to school instead? 

38. Choose the most suitable statement based on the situation. 

 You go to the airport to meet your friend from the United States.   

 It is the first time for him to come to Thailand, you say: 

 a. Welcome to Thailand. 

 b. Welcome back to Thailand. 

 c. When was your last trip to Thailand. 

 d. Where did you stay in Thailand last year? 

39. Choose the most suitable statement based on the situation. 

 You come to school late. When your teacher asks you why, you say: 

 a. I got up late this morning. 

 b. I had breakfast at seven o’clock. 

 c. I always finish my homework on time. 

 d. My parents are very responsible people. 

40. Choose the most suitable statement based on the situation. 

 You are asking a senior teacher at your school about your project. What would you say? 

 a. You are taking much too long to do this! 

 b. I am very upset that you haven’t done this yet! 

 c. I know you are busy but that’s not a good excuse. 

 d. I hope you don’t mind my asking, but have you seen my report yet? 

41. Choose the best sentence to complete the conversation. 

 Rex: Look at that painting. It’s great. 

 Art:  How about the portrait over there? 

 Rex: I don’t like it. 

 Art:  __________________________. 

 a. So do I.      b.  You don’t? 

 c. Yes, I saw it too.    d.  I like it too. 
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42. Choose the most suitable statement based on the situation. 

 A friend dropped and broke his mobile phone. What would you say? 

    a. Stop. You left your phone on your desk. 

    b. Sorry, but it’s your own fault for leaving it at home. 

    c. Oh, dear. You really should be more careful! 

    d. Oh, I’m sorry to hear that. Do you remember when you had it last?  

43. Situation: Siree has just met a new friend at an international university. 

      Siree:  My name is Siree. I’m Thai and I study law. ________ 

       Lisa:  Hi, Siree! I am a new student from Jordan. I just arrived 

                                 last week. 

  a. What do you do?    

  b.  What about you? 

  c. What will you study?    

  d.  Are you interested in law?  

44. Situation: Your friend is crossing the street and he does not see a car coming towards him. 

          You:  ________ for that car! 

      Friend:  Oh! Thanks for the warning. 

  a. Stand still     

  b.  Be careful 

  c.  Look out     

  d.  Keep away  

45. Situation: Tina is telling Kanda about buying a new refrigerator. 

         Tina:  I’m thinking of buying a bigger refrigerator. 

      Kanda:  That’s a good idea. But it’s rather expensive. 

         Tina:  ________ The fridge I have is too small. 

   a. Well, I think so.    b.  Oh, I like new ones. 

    c. I think I need more money.  d.  I really need a new one. 

46.    Wipa :  It’s raining.  Can you close the window, please? 

 Suda :  ________________. 

  a.  Yes, certainly.    b.  Thank  you  very  much. 

    c.  Take  care of  yourself.   d.  Have  a good trip.    
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47.  Mana :  I’m going to Pattaya tomorrow. 

Manit :  ________________ 

  a.  Good luck.                        b.  Good for you.                       

c.  Have a nice day.          d.  Have a good time.                         

47.  Manee :  Malee, this is Wanna. 

Wanna :  How do you do? 

Malee   :  ________________   

a.  Good morning.                 b.  How do you do? 

   c.  Fine, thank you.       d.  The same to you.       

48.   หากคุณเหยยีบเทา้ผูอ้ื่น คุณจะพดูวา่อยา่งไร ?        

  a.  Excuse me.            b.  I feel bad.                                              

c.  Oh! I’m sorry.      d.  I’m very sad.          

49.  Pam :  ________________  May I use your pen, please?   

       Kim :   Yes, of course.  Here you are. 

  a.  Sorry.            b.  Excuse me.                       

c.  Wait a minute.      d.  Hole on. 

50. Joe  : Do you have oranges?   

      Fruit seller  :  Yes.  How many do you want? 

      Joe  :  ____________________. 

  a.  Two kilos, please.                               b.  Three, please.                       

c.  Yes, please.       d.  No, thanks.     

51.   A customer is buying things at the market. 

       Shopkeeper :  Good morning.   _______(51)_______ 

       Customer     :  Yes, please.  I want some eggs, please.   

       Shopkeeper :  Here you are.  _______(52)_______ 

       Customer     :  No, that’s all right.   

  a.  Can I help you?         b.  See you again.                       

  c.  How much are these?     d.  Do you want some eggs?   

52.     a.  Goodbye.                               b.  How many do you want?                       

  c.  How much is it?       d.  Is there anything else?    
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53. At the market 

Suda         :  I want some papayas. 

                          How much are these? 

        Fruit seller   :  ____________          

 a.  Twenty kilos.                            b.  Twenty pieces.                       

 c.  Twenty bath each.   d.  Twenty watermelons. 

54. On the bus 

Som :  May I sit here, please. 

Num: ____________ 

Som :  Thank you.         

 a.  Come on.                               b.  Go away.                       

 c.  Yes, you may.    d.  You’re welcome. 

55. At the party 

        Tim :  Hello. 

        Nan :  Hello. 

        Tim :  Would you like some coke? 

        Nan :  …………………   May I have some iced-water.        

 a.  O.K.                                b.  Thank you.                       

 c.  That’s right.       d.  No, thank you. 

56. When we wish someone to be happy at Christmas,  we often say     

         “____________”  

 a.  Merry  Christmas.                  b.  Happy  New year.                       

 c.  Enjoy  your  New Year.      d.  Have  a  Christmas Day. 

57. Jane was sick.  Her mother took her to _______ 

 a.  the hospital                               b.  school                       

 c.  the police station        d.  the temple 

58.  Suda and Mana are friends. Suda got the first prize in English Contest.    

       What  should  Mana  say to Suda? 

 a.  Good luck.                               b.  Congratulations.                      

 c.  It’s nice to meet you.      d.  You’re welcome.                                         
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59.  At the office. 

       A :  Hello!  Is that  081-9321715 ? 

       B :  Yes, it is. 

       A :  _______ , please?            

       B :  Yes, I’m speaking. 

 a.  Is that Tim                              b.  Can I talk to B 

 c.  Can I give a message     d.  What’s your telephone number   

 Situation : Interview for job. 

     Eric   :  Hello. My name is Erie.  What’s your name? 

     Joey  :  My name is Joey 

     Eric   :  Nice to meet you.  

                  How old  are you? 

     Joey  :  _______ (60) _______   

     Eric  :   Where do you live?                  

     Joey :   I live at 16 Silom Road, Bangkok 

     Eric  :   What is your hobby? 

     Joey  :   _______ (61) _______  

60.   a.  I like football.    b.  My number is  089261981 

 c.  I’m 24 years old. d.  I’m from Thailand.                                          

61.   a.  I’m 165 centimeters   b.  I like to swim 

 c.  I like to drink coffee   d.  Thank you         

Situation :  In the classroom 

          Teacher :  Today I’m sick 

          Student  :  _______(62)________ 

          Teacher :  I have a cold. 

          Student  :  Do you go to see the _______ (63) _______ ? 

          Teacher :  Yes, I do. 

62.  a.  How old are you ?   b.  What’s the matter?         

      c.  How are you?    d.  Where are you from?  

63.  a.  manager    b.  soldier 

      c.  police man    d.  doctor      
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64.  A  :  Do  you  have  any  small  microwave? 

      B  :   ______________________________. 

 a.  Yes, I  think  so. 

 b.  Great   thanks.       

 c.  It ’ s  too  large 

 d.  That ’ s good.      

65.  A : Good morning. How are you? 

   B : Good morning. I’m fine thank you. And you? 

   A : ______________________________. 

 a. I’m a student.   b. How about you? 

 c. I’m very well, thank you. d How do you do? 

66.  How _________ is it from your home to your school? It is 5 Kms. 

 a. much    b. far   

       c. long    d. many 

 Situation: asking about jobs.  

Chai: _______(67)________ 

Yo : Yes, I do.  

Chai : Where do you work?  

Yo : I work at Nonbuadang School.  

Chai  : What is your job?  

Yo  : I’m a director of school. What’s your job?  

Chai: I’m secretary.  

Yo_______(68)________ 

Chai: I work for a marketing company.  

Yo : Is your sister a teacher?  

Chai: No , she’s a sale woman.  

Yo _______(69)________  

Chai: No, she hates it.  

67.    a. Where are you going?      b. What do you want? 

 c. Do you go out to work?  d. How about you?  

68.    a. What are you doing              b. How do you work?  

        c. How do you live?                 d. Whom do you work with?  

69.     a. Is she a clerk?                   b. Does she hate the job?  

         c. Do you like a saleswoman?   d. Does she like her job? 
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  Situation : At the doctorEs surgery.  

Doctor : Sit down, please _______(70)________ 

Taddy : I’ve got a pain at my leg.  

Doctor : _______(71)________ 

Taddy : I’ve had it for two weeks.  

Doctor : Let me see _______(72)________ I’ll give you medicine. 

70   a. What did you do?               b. What’s the problem? 

      c. What’s going on?                d. What have you have pain?  

71.  a. What’s the matter?              b. When did you have pain?  

      c. How long have you had it?    d. Don’t worry.  

72. a. Don’t worry.                        b. What’s the problem?  

      c. Take it easy.                      d. It’s not serious.  

73. Situation: Your close friend invites you to his birthday party but you have another  

                    appointment.  How would  you refuse her? 

      a. Sorry, but I  will go along. 

b. I’d love to.  But I have to see the dentist. 

      c. Excuse me, I may have  my birthday party. 

      d. Thank  you. It would be a great opportunity. 

74. Situation: You can’t hear the news on the radio so you say to your British friend, “……..”     

      a. How about switching it on ? 

      b.  Can you please throw it away?  

      c.  Could you pick it up, please? 

d. Would you mind turning it up?    

75. Situation: You are in a restaurant.  The waiter asks, “ Are you ready to order ? “   

You say ”………………..….. “ 

     a. Are you ready to serve?                               

     b. We’d like to have a table for three.     

     c. Please give us a bill  to check our food. 

     d. Yes, I like hamburger and French fries. 
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76.Situation: Your friend is complaining about the  difficult  English test  you both just took.      

                    You agree with him and say  “……………………….” 

    a.  I hate that test.  

    b.  Don’t mention it. 

    c.  Don’t worry about it. 

    d.  It made me feel so bad. 

77.Situation: A tourist is visiting Bangkok for the first time and wants to go to Wat Pho.  

         He asks a policeman, “……………………….” 

    a.  Is  that  Wat Po?  

    b.  Give me the map of  Wat Po, thanks.  

c.  What is the best way to get to Wat Po ? 

    d.  I lost my way to  Wat Po.  Please tell me how to go? 

78.Situation: Mark disagrees with his teacher but does not want to make him angry  

                    so he says:”…………………………….. 

    a.  May I suggest another idea?              

    b.  How could  you say that?               

    c.  Don’t be so serious. 

    d.  You’ve got to be reasonable. 

79. Situation: You want to change the time you arranged to meet your friend, David.  

                    You phone him and say, “………………………” 

     a. Sorry David, I'm not sure myself. 

     b. Sorry David, I have to see you more often. 

     c. Sorry David, you’ve got to give me more time. 

     d. David, I can’t make it at 3 o’clock.  Are you free at 5? 

80. Situation: Joe’s asking Bella to have lunch. 

        Joe: Would you like to join me for lunch?   

        Bella: ______________ 

a. You’re welcome. 

b. I think it was too late. 

c. I’d love to. Thank you. 

d. No. I didn’t have lunch yet 
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NOUN 
ตอนท่ี  1 
Countable  Noun  (คํานามนับได)   Uncountable  Noun  (คํานามนับไมได) 
 Egg  = ไข    oil  = นํ้ามัน 
 umbrella = รม    ice  cream = ไอศกรีม 
 squirrel  = กระรอก    air  = อากาศ 
 pencil  = ดินสอ    gas  = แกส 
 people  = ผูคน    rain  = นํ้าฝน 
 policeman = ตํารวจ    wind  = ลม 
 student = นักเรียน    cotton  = ฝาย 
 key  = ลูกกุญแจ   ink  = นํ้าหมึก 
        rice  = ขาว 
        hair  = เสนผม 

ADJECTIVE 
ตอนที่  2 
 1.  big    2.  long   3.  loud 
 4.  small   5.  Sour   6.  Delicious 
 7.  orange  และ  yellow 8.  sweet   9.  quiet 
 10.  clean   11.  naughty   12.  expensive 
 13.  happy   14.  ten   15.  High 
 16.  difficult 

ตอนที่  3 
 1. I  have  four  pretty  white  puppies. 
 2.  My  mother  buys  10  sweet  green  apples. 
 3.  The  kind  English  teacher  gives  us  a  homework. 
 4.  Two  tall  brown  giraffes  and  two  big  African  zebras  are  in  the  zoo. 
 5.  Anna  plants  lots  of  beautiful  American  flowers. 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝกหัด 



-91- 
 

ตอนที่  4 

 
 

 
Ex.        1.        2.        3.        4.        5.        6.        7.        8.        9.       10. 
 
ตอนที่  5 

 gram  = นํ้าหนักเปน  กรัม 
 kg. = นํ้าหนักเปน  กิโลกรัม 

 1.  Durian  is  the  heaviest  fruit. 
 2.  Orange  is  the  smallest  fruit. 
 3.  Durian  is  heavier  than  pineapple. 
 4.  Pineapple  is  as  heavy  as  3  mangoes. 
 5.  No,  it  isn’t.  The  watermelon  is  heavier  than  the  orange. 
 
kph.  หรือ  kilometer  per  hour  =  ความเร็ว  “กิโลเมตรตอช่ัวโมง” 
 
 1.  Cheetah  is  the  fastest  animal. 
 2.  Turtle  is  the  slowest  animal. 
 3.  No,  it  isn’t  faster  than  the  ostrich. 
 4.  No,  it  isn’t  slower  than  the  rabbit. 
 5.  Yes,  it  is. 

ความหมาย 
คําคุณศัพท 
(Adjective) 

คําคุณศัพทที่ใชเปรียบเทียบ 
(Comparative  Adjective) 

คําคุณศัพทขั้นสูงสุด 
(Superlative  (Adjective) 

เกา 
ใหม 
สวย 

นาเกลียด 
ราคาแพง 
ราคาถูก 

สูง 
ดี 
แย 

อรอย 
ลึก 
 

old 
new 

beautiful 
ugly 

expensive 
Cheap 
high 
good 
bad 

delicious 
deep 

older 
newer 

more  beautiful 
uglier 

more  expensive 
cheaper 
Higher 
better 
Worse 

more  delicious 
deeper 

 

the  oldest 
the  newest 

the most beautiful 
the  ugliest 

the most expensive 
the  cheapest 
the  highest 

the best 
the  worst 

the  most  delicious 
the  deepest 
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ตอนที่  6 
 1.  The  river  is  longer  than  the  street. 
 2.  Pim  is  prettier  than  Joy. 
 3.  An  elephant  is  bigger  than  a  deer. 
 4.  An  orange  is  sweeter  than  a  carrot. 
 5.  I  am  better  than  you. 
 6.  Art  is  easier  than  Science. 
 7.  A  soldier  is  stronger  than  a  teacher. 
 8.  A  car  is  more  expensive  than  a  bike. 
 9.  Spaghetti  is  more  delicious  than  soup. 
 10.  My  grandfather  is  older  than  my  uncle. 

ตอนที่  7 
 1. loudly  2.  Fast   3.  gracefully  4.  Slowly 
 5.  carefully  6.  shortly  7.  deliciously  8.  happily 
 9.  daily  10.  truly 

ตอนที่  8 
 1. dangerously  2.  promptly  3.  heavily 
 4.  brightly   5.  generally  6.  clearly 

ตอนที่  9 
 1. slow / slowly  2.  excellently / excellent      3.  careful / carefully 
 4.  angry / angrily  5.  sad / sadly        6.  carefully / 
wonderful 
 7. good / well   8.  heavy / heavily       9.  easily / easy 
 10.  beautiful / beautifully 

CONJUNCTION 

ตอนที่  10 
 1.  unless 2.  and   3.  since 4.  when 5.  because 
 6.  until 7.  or   8.  But  9.  So  10.  because 
 11.  or  12.  because  13.  unless 14.  So  15.  or 
 16.  when 17.  Although  18.  and 19.  but 20.  unless 

ตอนที่  11 
 1.  d.  2.  a.  3.  b.  4.  e.  5.  c. 
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ตอนที่  12 
 1.  2)  2.  1)  3.  4)  4.  4)  5.  2) 
 6.  4)  7.  3)  8.  3)  9.  3)  10.  4) 

PRESENT  TENSE 

ตอนที่  13 
 1.  eats   2.  plays 3.  speak 4.  watches 5.  get 
 6.  paint  7.  swim 8.  drives 9.  work 10.  flies 
 11.  do   12.  walks 13.  rides 14.  buys 15.  cries 
 16.  read  17.  sits 18.  washes 19.  cleans 20.  eats 
 21.  shut  22.  sees 23.  love 24.  study 25.  carries 
 26.  takes  care 27.  drink 28.  goes 29.  works 30.  gives 

ตอนที่  14 
 1.  2)  2.  3)  3.  2)  4.  1)  5.  3) 
 6.  2)  7.  4)  8.  2)  9.  2)  10.  1) 
 11.  2)  12.  1)  13.  1)  14.  3)  15.  2) 

PAST  SIMPLE  TENSE 

ตอนที่  15 
 B. 
 2.  Yesterday,  I  went  shopping  at  9  o’clock. 
 3.  Yesterday,  I  created  the  pictures  at  10  o’clock. 
 4.  Yesterday,  I  listened  to  the  music  at  11  o’clock. 

ตอนที่  16 
 1.  wrote     2.  taught 
 3.  brought     4.  drew 
 5.  drove     6.  cried 
 7.  slept     8.  stole 
 9.  went     10.  danced 
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ตอนที่  17 

1.  It  was  Friday,  November  28.  
2.  She  arrived  home  at  six  o’clock.  
3.  We  could  run  to  the  shop.  
4.  They  played  basketball  after  school. 
5.  He  carried  a  kilo  of  oranges. 
6.  Mary  sang  a  song  nicely. 
7.  Mr.Pattygave  me  a  new  pen. 
8.  The  cat  ate  fish. 
9.  Did  you  have  a  red  dress? 
10.  Were  you  happy? 

ตอนที่  18 
1.  Mr.Stevewill  return  to  England  after  finishing  his  job  in  Bangkok  soon. 
2.  Our  school  will  holdits  Sport  Day  in  January  next  year. 
3.  My  brother  will  look  for  a  job  after  graduating  from  the  university  next  
year. 
4.  An  unhappy  customer  will  complain  to  the  manager. 
5.  They  will  climb  the  highest  mountain  in  Switzerland  next  month. 
6.  I  will  watch  the  piano  concert  this  afternoon. 
7.  “You  should  take  an  umbrella.  It  will  rain,” said  his  mom. 
8.  Mike  has  a  plan  to  stay  in  Japan.  He  will  practice  his  Japanese  well  
soon. 
9.  People  in  Thailand  will  celebrate  New  Year  with  a  big  party. 
10.  Amy  is  good  at  science.  She  will  help  me  with  science  project. 
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TIME  AND  SCHEDULE 

ตอนที่  19 

1.  09 : 00   It’s  nine  o’clock. 
      It’s  ten  o’clock. 
 

2.  12 : 30     It’s  twelve  three. 
      it’s  half  past  twelve. 
 

3.  05 : 35     It’s  five  thirty-five. 
      It’s  five  past  thirty-five. 
 

4.  11 : 00     It’s  eleven  past  eleven. 
      It’s  eleveno’clock. 
 
5.  10 : 05     It’s  ten  five. 
      It’s  five  ten. 
 
6.  08 : 50     It’s ten to nine. 
      It’s  eight  five. 
 
7.  04 : 10     It’s  four  ten. 
      It’s  ten  four. 
 
8.  01 : 30     It’s  half  past  one. 
      It’s  half  to  one. 
 
9.  00 : 05     It’s  five  past  midnight. 
      It’s  five  o’clock. 
 
10.  09 : 15     It’s  a  quarter  past  nine. 
      It’s  a  quarter  to  ten. 
 
11.  08 : 25     It’s  eight  two-five. 
      It’s  twenty-five  past  eight. 
 
12.  10 : 45     It’s  quarter  to  ten. 
      It’s  three  quarters  past  ten. 
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13.  06 : 30     It’s  six  three. 
      It’s  half  past  six. 
 
14.  05 : 15     It’s  five  five. 
      It’s  five  and  a  quarter. 
 
15.  02 : 20     It’s  twenty  two. 
      It’s  twenty  past  two. 

ตอนที่  20 
 1.  G.  2.  D.  3.  E.  4.  B.  5.  A. 
 6.  C.  7.  I.  8.  J.  9.  H.  10.  F. 
 
 
ตอนที่  21 
A. 
 1.  She  studies  P.E.  from  10.00 – 11.00  on  Monday. 
 2.  She  studies  Art  from  08.00 – 09.00  on  Tuesday. 
 3.  She  studies  Thai  at  09.30  on  Tuesday. 
 4.  She  studies  Activity  at  02.15  on  Monday. 
 5.  She  studies  Science  from  09.00 – 10.00  on  Monday. 
 6.  She  studies  Science. 
 7.  She  studies  5  subjects  on  Tuesday. 
B. 
 1.  It  takes  five  hours. 
 2.  It  takes  four  hours  and  forty-five  minutes. 
 3.  She  should  take  flight  CD 502. 
 4.  She  will  arrive  Bangkok  at  01.15  P.M. 
 5.  She  will  depart  at  09.00  A.M. 
C. 
 1.  He  gets  up  at  six  o’clock. 
 2.  He  has  breakfast  at  07.30. 
 3.  He  studies  English  at  10.00. 
 4.  No,  he  doesn’t.  He  has  breakfast  at  07.30. 
 5.  Yes,  he  does. 
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READING 

ตอนที่  22 
A. 
   Passage  1 
 นายแพทริกเปนตํารวจ  เขาทํางานที่สถานีตํารวจในตัวเมืองในชุมชนการเคหะ  ผูคนในละแวกน้ันจะ
มาพบเขาเสมอเมื่อเกิดปญหา  มีครั้งหน่ึงเขาพบแมวที่เด็กผูชายคนหน่ึงทําหายแลวสงคืนเขาได 
 นายแพทริกรักครอบครัวของเขา  เขาชวยงานบาน และพาครอบครัวไปปกนิกในวันอาทิตย แดนน่ีมี
ความภาคภูมิใจในตัวพอของเขาและเขาก็อยากเปนตํารวจเชนกัน เมื่อเขาเติบโตขึ้น 
 1. He  is  a  policeman. 
 2.  He  works  at  Downtown  Police  Station. 
 3.  He  returned  the  lost  cat  bock  to  him. 
 4.  He  helps  with  the  housework  and  takes  them  to  picnic. 
 5.  He  is  Patrick’s  son. 
 6.  He  wants  to  be  a  policeman  like  his  father. 
 
 
   Passage  2 
 เควินชอบการสะสมแสตมป  เขาเริ่มสะสมแสตมปเปนงานอดิเรกเมื่อปที่แลว เขามีแสตมปจาก
สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  และจีน  แตแสตมปสวนใหญของเขาเปนของไทย แสตมปเหลาน้ีมีหลายแบบ 
หลายรูปราง เขาชอบแสตมปของสิงคโปรชุดที่เปนรูปเรือมากที่สุด คุณพออธิบายใหเขาฟงเกี่ยวกับแสตมปชุด 
“เรือ” วาสิงคโปรเปนเมืองทาที่มีช่ือเสียง และมีเรือจากทั่วโลกมาจอดพักที่สิงคโปร เควินเก็บแสตมปไวใน
อัลบ้ัม บางครั้ง 
เควินนําแสตมปไปแลกกับเพ่ือนๆ 
 เควินมีแสตมปรูปรางหลากหลายทั้งสี่เหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยมผืนผา หรือสามเหลี่ยม เขามีแสตมป
ขนาดเล็กเทาเหรียญ 5 เซนต  และมันเปนแสตมปโปรดของเขาดวย 
 วิลเลียมซึ่งเปนเพ่ือนบานของเควิน ก็สะสมแสตมปเชนกัน เขามีชุดสะสมคอนขางใหญเขาเริ่มงาน
อดิเรกน้ีต้ังแตเขาอายุ 4 ป แสตมปของเขานารักและมีสีสัน เขาเก็บแสตมปไวในอัลบ้ัมเชนกัน 
 เควินและวิลเลียมมาดูของสะสมของกันและกัน วิลเลียมรูจักแสตมปทุกชุดของเขาเปนอยางดี และเค
วินก็เรียนรูเกี่ยวกับการสะสมแสตมปจากวิลเลียม 
 1.  He  has  stamps  from  USA.  Australia, China, Thailand and Singapore. 
 2.  It  shows  that  Singapore  is  a  well-known port  and  many  ships  all  over  the   

    world  visit  Singapore. 
3.  He  started  collecting  stamp  when  he  was  four  years  old. 
4.  This  means  he  has  more  stamps  than  Kevin. 
5.  Pretty  and  colorful. 
6.  They  keep  their  stamps  in  the  album. 
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  Passage  3 
 นายอดัมพาครอบครัวไปหางสรรพสินคาที่เพ่ิงเปดใหมลาสุด เน่ืองจากครอบครัวของอดัมกําลังจะยาย
ไปพักอพาตเมนตใหมที่ถนน  Orchid  Street  ในชวงวันหยุดเดือนมิถุนายน พวกเขาจึงตองไปซื้ออุปกรณ
เครื่องไฟฟาสําหรับบานใหม 
 เริ่มแรกพวกเขาไปหางฯ สวนที่ขายเตาอบ เตายาง ตูเย็น เครื่องซักผา และอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ คุณ
นายอดัมเลือกตูเย็นสีเขียว ซึ่งเปนสีโปรดของเธอ 
 หลังจากน้ันพวกเขาขึ้นลิฟตไปช้ัน 2 นายอดัมไปดูไวโอลินและเลือกซื้อไวโอลินอันเล็ก 1 คัน  สําหรับ
ลูกชาย 7 ขวบ  ซึ่งกําลังจะเริ่มเรียนดนตรีในเดือนหนา 
 1.  Their  new  home  is  at  Orchid  Street. 
 2.  They  will  move  to  their  new  home  during  the  June  holidays. 
 3.  Because  they  need  to  buy  some  electric  items  for  their  new  home. 
 4.  oven / toaster / refrigerator / washing machine. 
 5.  They  buy  the  green  refrigerator. 
 6.  It’s  for  Mr.Adam’s 7 –year-old  son. 
B. 

1.  2)  2.  4)  3.  2)  4.  3)  5.  4) 
6.  4)  7.  2)  8.  3)  9.  3)  10.  4) 
11.  3)  12.  1)  13.  3)   

TEST  (แบบทดสอบทบทวน) 

1.  2)  2.  1)  3.  4)  4.  4)  5.  3) 
6.  3)  7.  4)  8.  2)  9.  4)  10.  1) 
11.  3)  12.  1)  13.  4)  14.  1)  15.  1) 
16.  4)  17.  2)  18.  4)  19.  1)  20.  2) 
21.  4)  22.  4)  23.  1)  24.  1)  25.  1) 
26.  3)  27.  2)  28.  3)  29.  2)  30.  3) 
31.  1)  32.  2)  33.  1)  34.  3)  35.  3) 
36.  2)  37.  3)  38.  2)  39.  1)  40.  4) 
41.  3)  42.  2)  43.  3)  44.  1)  45.  2) 
46.  4)  47.  4)  48.  3)  49.  2)  50.  4) 
51.  1)  52.  4)  53.  4)  54.  4)  55.  4) 
56.  1)  57.  1)  58.  1)  59.  4)  60.  4) 
61.  1)  62.  2)  63.  4)  64.  4)  65.  1) 
66.  3)  67.  1)  68.  1)  69.  3)  70.  2) 
71.  4)  72.  2)  73.  1)  74.  3)  75.  2) 
76.  1)  77.  1)  78.  4)  79.  2)  80.  1) 
81.  4)  82.  2)  83.  4)  84.  4)  85.  4) 
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