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ตอนที่ 3 : เทคนิค+ข้อสอบภาษาอังกฤษ 
 
 
Lesson 1 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีทั้งหมด  26 ตัว 
ตัวพิมพ์ใหญ่ 

A B C D E F 

G H I J K L 

M N O P Q R 

S T U V W X 

Y Z     

  
ตัวพิมพ์เล็ก 

a b c d e f 

g h i j k l 

m n o p q r 

s t u v w x 

y z     

  
สระมี  5 ตัว 
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a e i o u 

การเทียบอักษรภาษาอังกฤษ  – ภาษาไทย 
พยัญชนะ  21 ตัว และ สระ 5 ตัว  -  เทียบกับภาษาไทย 
A  -  อะ, อา, อั, รร 
B  -  บ 
C  -  ซ, ค 
D  -  ด, ฎ 
E  -  เอะ, เอ 
F  -  ฟ, ฝ 
G  -  ก, จ 
H  -  ฮ, ห 
I  -  อิ, อี 
J  -  จ 
K  -  ค, ก, ข, ฃ 
L  -  ล, ฬ 
M  -  ม 
N  -  น, ณ 
O  -  โอ, ออ, เอาะ, โอะ 
P  -  พ, ภ, ผ, ป 
Q  -  คว 
R  -  ร, ฤ 
S  -  ส, ศ, ซ, ษ 
T  -  ท, ธ, ถ, ต, ฒ, ฑ, ฐ, ฏ 
U  -  อุ, อู 
V  -  ฟว 
W  -  ว 
X  -  ซ, กซ 
Y  -  ย, ญ, อี, อาย 
Z  -  ซ 
  
พยัญชนะผสม 
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Ch  -  ช   ออกเสียงสั้น  เชํน  clalk  (ชอล๑คฺ) 
Ch  -  ค   เชํน  school  (สคูล) 
Sh  -  ช   ออกเสียงยาว  เชํน  shoot  (ชูท) 
Th  -  ซ   เชํน  think  (ซิงคฺ) 
Ng  -  ง   เชํน  ring  (ริง)  
Ph  -  ฟ   เชํน  phone  (โฟน) 
Kn  -  น   ไมํออกเสียง  k  เชํน  know  (โนว๑) 
Wh  -  ว, ฮ   เชํน  What  (ว็อท)  Why  (วาย)  Who  (ฮู) 
Wr  -  ร   ไมํออกเสียง  w  เชํน  wrong  (รอง) 
St  -  สต   เชํน  start  (สตาร๑ท)  stay  (สเตย๑) 
Sp  -  สป   เชํน  spoon  (สปูน)  speak  (สปีคฺ) 
Sw  -  สว   เชํน  swim  (สวิม)  sweet  (สวีท) 
Sl  -  สล   เชํน  slow  (สโลว๑)  slim  (สลิม) 
Sm  -  สม   เชํน  small  (สมอล)  smoke  (สโมคฺ) 
Sn  -  สน   เชนํ  snow  (สโนว๑)  snake  (สเนค) 
  
การเทียบสระและเสียง 
อั, อะ, อา             a 
อิ                        i 
อี                       ee , ea 
อึ                      ue 
อื                      ue 
อุ                      u , oo 
อู                      u , oo 
เอะ, เอ              a-e 
แอะ, แอ            ae 
โอะ, โอ             -o-e 
เอาะ, ออ            o , or 
เออะ, เออ          oe 
เอียะ, เอีย          ia , ie 
เอือะ, เอือ          uea 
อัวะ, อัว            ua 
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อํา                    am 
ใ , ไ , อัย           ai 
เอา                   ou 
ออล๑                  -all                  ball     (บอลล๑)  ลูกบอล   
เอ็ค                   -eck                neck   (เน็ค)      คอ 
อ็อค                  -ock               sock   (ซ็อค)     ถุงเท๎า     
แอ็มพ๑                -amp              camp (แค็มพ๑)  คําย, ที่พัก, เต๎นท๑ 
อิง                    -ing                ring    (ริง)         เคาะระฆัง, สํงเสียงดัง 
แอ็ค                  -ack                back   (แบ็คฺ)     ข๎างหลัง 
อิค                    -ick                 dick    (ดิค)        นักสืบ 
อัมพ๑                 -ump             jump  (จัมพ๑)     กระโดด 
ออง                  -ong               long    (ลอง)      ยาว 
ไอท๑                  -ight               dight  (ไดทฺ)      ตกแตํง 
อาว                  -ow                cow    (คาว)      แมํวัว 
เอียร๑                 -ear                year   (เยียร๑)    ป ี
อาย                  -y                    my      (มาย)     ของฉัน 
อิท                    -it                    sit        (ซิท)        นั่ง                                  
เอย๑                   -ay                  day     (เดย๑)      วัน 
อาร๑                  -ar                  car      (คาร๑)      รถ 
แอน                 -an                 can     (แคน)     กระป๋อง 
 
Lesson 2 
ลักษณะการใช ๎
ประธาน                                     กรรม                               การแสดงความเป็นเจ้าของ 
I  (ไอ)  ฉัน                                  me  (มี)                            my  (มาย) 
You  (ยู)  คุณ                            you  (ยู)                              your  (ยอร๑) 
We  (วี)  พวกเรา                         us  (อัส)                             our  (เอา เออะ) 
They  (เดย๑)  พวกเขา                 them  (เดม)                          their  (แดร๑) 
He  (ฮี)  เขา                               him  (ฮิม)                           his  (ฮีซ) 
She  (ชี)  เธอ                             her  (เฮอร๑)                         her  (เฮอร๑) 
It  (อิท)  มัน                               it  (อิท)                               its  (อิทซฺ) 
                                                                                            Whose  (ฮูส)  ของใคร 
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Lesson 3 
คํากริยาที่ใช๎บํอย  

to  clean ทู  คลีน ทําความสะอาด 

to  come ทู  คัม มา 

to  cook ทู  คุค ฺ ทําอาหาร 

to  cry ทู  คราย ร๎องไห๎ 

to  eat ทู  อีทฺ กิน 

to  give ทู  กิฟว ให๎ 

to  go ทู  โก ไป 

to  help ทู  เฮลพฺ ชํวย 

to  kiss ทู  คีส จูบ 

to  know ทู  โนว๑ ร๎ูจัก 

to  like ทู  ไลคฺ ชอบ 

to  live ทู  ลิฟว อาศัยอยูํ 

to  look ทู  ลุค มอง 

to  love ทู  ลัฟว รัก 

to  make ทู  เมค ทํา 
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to  need ทู  นีด ความจําเป็น, ความ
ต๎องการ 

to  open ทู  โอ เพิน เปิด 

to  play ทู  เพล เลํน 

to  remember ทู  รีเมม เบอะ จํา 

to  see ทู  ซี เห็น 

to  sit ทู  ซิท นั่ง 

to  sleep ทู  สลีพ นอน 

to  speak ทู  สปีคฺ พูด 

to  start ทู  สตาร๑ทฺ เร่ิม 

to  stay ทู  สเตย๑ พัก 

to  swim ทู  สวิม วํายน้ํา 

to  talk ทู  ทอล๑คฺ พูด 

to  think ทู  ซิงคฺ คิด 

to  try ทู  ทราย พยายาม 

to  wait ทู  เวท รอ 

to  walk ทู  วอล๑คฺ เดิน 
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to  want ทู  วอนทฺ ต๎องการ 

to  wash ทู  วอช ซัก, ล๎าง 

to  watch ทู  วอทชฺ การชม, การดู 

to  work ทู  เวิร๑คฺ ทํางาน 

to  understand ทู  อันเดอะสแตนดฺ เข๎าใจ 

 
Lesson 4 
การแตํงประโยค แบํงได๎  3  อยําง 
1.ประโ ยคบอกเล่า  แบ่งเป็น  2  ส่วน 
 1.1  ประธาน  I , You , We , They  เราจะตามด๎วยคํากริยาปกติ 

  
เชํน        I  go.                                    :  ฉันไป 
    I  want  to  go.                    :  ฉันต๎องการไป 
   You  come.                         :  คุณมา 
   You  want  to  come.         :  คุณต๎องการมา 
  
1.2  ประธาน  He , She , It  และชื่อบุคคลที่  3  เราจะตามด๎วยคํากริยาที่เติม  s  และคํากริยาที่ลงท๎าย
ด๎วย  o  จะเติม  es  (ถ๎ามีคํากริยา  2  ตัว  เราจะเติม  s  เฉพาะคํากริยาที่ติดประธานเทํานั้น) 
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เชํน       He  eats.                          :  เขากิน 
He  wants  to  eat.              :  เขาต๎องการกิน 
She  goes.                             :  เธอไป 
She  wants  to  go.              :  เธอต๎องการไป 
  
2. ประโยคปฏิเสธ  แบ่งเป็น  2  ส่วน 
2.1  ประธาน  I , You , We , They  เราจะใช ้ do  not  หรือ  don’t 

 
เชํน         I  don’t  go.                          :  ฉันไมํไป 
     I  don’t  want  to  go.        :  ฉันไมํต๎องการไป 
     We  don’t  sit.                     :  พวกเราไมํนั่ง 
     We  don’t  want  to  sit.   :  พวกเราไมํต๎องการนั่ง 
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2.2  ประธาน  He , She , It  และชื่อบุคคลที่  3  เราจะใช๎  does  not  หรือ  doesn’t 

 
เชํน         She  doesn’t  sleep.                       :  เธอไมํนอน 
     She  doesn’t  want  to  sleep      :  เธอไมํต๎องการนอน 
    It  doesn’t  work.                           :  มันไมํทํางาน 
    It doesn’t  want  to  work.          :  มันไมํต๎องการทํางาน 
  
3.ประโยคค าถาม (Do และ Does) 
3.1  การใช๎  Do  เราจะใช๎กับ  I , You , We , They 

 
เชํน         Do  you  eat?                                  :  คุณกินไหม? 
      Do  you  want  to  go?                  :  คุณต๎องการไปไหม? 
     Do  you  understand  me?          :  คุณเข๎าใจฉันไหม? 
 
 
 
 
 
 
3.2  การใช๎  Does  เราจะใช๎กับ  He , She , It  และชื่อบุคคลที่  3 
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เชํน       Does  he  go?                                  :  เขาไปไหม? 
    Does  she  want  to  come?        :  เธอต๎องการมาไหม? 
    Does  he  know  me?                    :  เขาร๎ูจักฉันไหม?       
  
Lesson 5 
คํากริยา  +  ing  
  
1. คํากริยาสํวนใหญํจะเติม  ing  ได๎เลย 
เชํน         play:              playing 
       sleep:            sleeping 
  
2. คํากริยาที่ลงท๎ายด๎วย  e ให๎ตัด  e  ออกกํอนแล๎วจึงเติม  ing 
เชํน         come:           coming 
      move:           moving 
 
สํวนคํากริยาที่ลงท๎ายด๎วย  ee  ไมํต๎องตัด  e  ออก  ให๎เติม  ing  ได๎เลย 
เชํน         see:           seeing 
  
3. คํากริยาที่มีพยางค๑เดียว  มีสระตัวเดียว  และมีตัวสะกดเพียงตัวเดียว  ให๎เพิ่มพยัญชนะตัวสุดท๎าย
อีก  1  ตัว  แล๎วจึงเติม  ing 
เชํน          stop:          stopping 
        run:           running 
 
สํวนคํากริยาที่มีสองพยางค๑  
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แตํออกเสียงเน๎นหนักที่พยางค๑หลังและพยางค๑หลังมีตัวสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียว  ให๎เพิ่มพยัญชนะ
ตัวสุดท๎ายอีก  1  ตัว  แล๎วจึงเติม  ing  (พยางค์ที่ออกเสียงเน้นหนักที่ตัวหน้าให้เติม  ing  ได้เลย) 
เชํน          forget:       forgetting 
        begin:        beginning 
 
4. คํากริยาที่ลงท๎ายด๎วย  ie  ให๎เปลี่ยน  ie  เป็น  y  กํอน  แล๎วจึง  ing 
เชํน          lie:           lying 
        tie:         tying 
 
Lesson 6 
การใช๎คําคุณศัพท๑ (a, an, the) ในภาษาอังกฤษ 
  

1. a  และ  an  ใช๎นําหน๎าคํานามนับได๎  และเอกพจน๑ทั่วไป 
2. the  ใช๎นําหน๎าคํานามนับได๎และคํานามนับไมํได๎  ทั้งเอกพจน๑และพหูพจน๑  เพื่อให๎คํานาม

บํงชี้เฉพาะ 
  
การใช๎ 
a  ใช๎นําหน๎าคํานามที่ขึ้นต๎นด๎วยพยัญชนะ  หรือเสียงพยัญชนะที่ตัวเป็นสระแตํออกเสียงเป็นพยัญชนะ 
an  ใช๎นําหน๎าคํานามที่ขึ้นต๎นด๎วยสระ  ( a , e , I , o , u )  หรือเสียงสระที่ตัวเป็นพยัญชนะแตํออกเสียงเป็น
สระ 
เชํน          a  book 
       An  egg 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.pasa-english.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบ 
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Instruction: Select the most appropriate choice for each item. (Q1 – Q5) 
     Interviewer: Good afternoon, please have a seat. 
     Interviewee: (1) _________. 
     Interviewer: How are you doing? 
     Interviewee: I’m fine, thank you. 
     Interviewer: (2) _________? 
     Interviewee: No, sir, I had no trouble at all. 
     Interviewer: Could you tell me a little about your (3) _________? 
     Interviewee: I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in Journalism. 
     Interviewer: Any post-graduate degrees? 
     Interviewee: Yes, I enrolled in NYU’s master program for journalism and (4) _________. 
     Interviewer: How about your (5) _________? 
     Interviewee: After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily. 
Q1 : (please use conversation above) 
1. Yes, please 
2. Thank you 
3. With pleasure 
4. Sit down, please 
Q2 : (please use conversation above) 
1. What is the problems at your office 
2. Did you like the office you worked 
3. Was there any problems at the office 
4. Did you have any trouble finding us 
Q3 : (please use conversation above) 
1. hobbies 
2. private life 
3. previous experience 
4. educational  background 
Q4 : (please use conversation above) 
1. didn’t  finish 
2. dropped out in 1998 
3. earned a degree 
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4. took a break 
Q5 : (please use conversation above) 
1. previous job 
2. post education 
3. work experience 
4. other qualifications 
Q6 : Instruction: Fill in the blank. 
The Prime Minister will be leaving today to ____________the Asia-Europe Meeting. 
1. visit 
2. enter 
3. attend 
4. report 
Q7 : Instruction: Fill in the blank. 
There is a high ______ of an accident when driving in heavy rain. 
1. risk 
2. threat 
3. danger 
4. warning 

Q8 : Instruction: Fill in the blank. 
Artists normally use only acoustic guitars to play acoustic ______ of songs. 

1. sounds 
2. versions 
3. patterns 
4. instruments 

Q9 : Instruction: Fill in the blank. 
If they can buy personal computers, they should also be able to ______ the software. 

1. plan 
2. advise 
3. afford 
4. arrange 

Q10 : Instruction: Choose the correct answer. 
Will you accept a credit card or do you prefer _______? 
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1. cash 
2. bank 
3. coins 
4. money 

Q11 : Instruction: Choose the correct answer. 
Thailand’s gross domestic product ________ to expand four to five percent this year. 

1. expects 
2. is expect 
3. expected 
4. is expected 

Q12 : Instruction: Choose the correct answer. 
Quality control is performed _______ every stage of our company’s production. 

1. at 
2. to 
3. with 
4. from 

Q13 : Instruction: Choose the correct answer. 
You can see all ___________ you need on the screen. 

1. information 
2. an information 
3. the information 
4. of information 

Q14 : Instruction: Choose the correct answer. 
As president of Homeland Estate Company, I would like to thank our business partners _____ 
contributed to our success. 

1. who 
2. which 
3. where 
4. whose 

Q15 : Instruction: Choose the correct answer. 
An Australian tourist died in Russia after _______ from swine flu. 

1. suffer 
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2. to suffer 
3. suffering 

4. was suffered 
 
ชุดที่ 2  
[Q1] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer. 
   A:  _____________ 
   B:  It’s 520 baht. 
1. What price for this? 
2. How do you charge? 
3. How much does it cost? 
4. How can I pay for this? 
[Q2] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer. 
   A: Do you think this suit is appropriate for the party? 
   B: _____________ 
1. I don’t appreciate it. 
2. Yes, I agree with you. 
3. It’s not what I ordered. 
4. Yes, it looks just perfect. 
[Q3] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer. 
   A: When did he become a citizen of Thailand? 
   B: ____________ 
1. In 2007 
2. Next year 
3. Two years 
4. Twenty years old 
[Q4] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer. 
   A:  I think we should find more data. 
   B:  I agree, ___________ who could help. 
1. do you mind 
2. you can do it or 
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3. but my primary concern is 
4. let me see if I understand you correctly 
[Q5] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer. 
   A: How was Krabi? 
   B: ___________ 
1. It’s a wonderful place. 
2. I wish I could go there. 
3. It’s quite far from Bangkok. 
4. It’s in the southern part of Thailand. 
[Q6] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word. 
    He takes an English course in order to study abroad. 
1. at home 
2. in other schools 
3. in different areas 
4. in a foreign country 
[Q7] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word. 
    Exercise is a(n) simple and healthy way to lose weight. 
1. fun 
2. easy 
3. tired 
4. short 
[Q8] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word. 
    John has already fixed the car. 
1. placed 
2. moved 
3. washed 
4. repaired 
[Q9] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word. 
    Robert has been a bank manager for three years. 
1. staff 
2. boss 
3. officer 
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4. worker 
[Q10] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word. 
    People had to queue up outside the hall to buy concert tickets. 
1. pick up 
2. sit down 
3. wait in line 
4. make phone calls 
[Q11] Instruction: Fill in the blank. 
    There are many large cities ______ Asia. 
1. in 
2. at 
3. on 
4. out 
[Q12] Instruction: Fill in the blank. 
    No one knows ______ he will come. 
1. who 
2. when 
3. which 
4. where 
[Q13] Instruction: Fill in the blank. 
    What a _________ girl she is! 
1. beauty 
2. beautiful 
3. beautifully 
4. more beautiful 
[Q14] Instruction: Fill in the blank. 
    I can’t remember any summer that was _____ than this. 
1. hot 
2. hotter 
3. hottest 
4. more hot 
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Instruction: Read the following letter and select the best answer for each item. 

(Q16 – Q20) 
           Silverstone & Sons Co., Ltd. 
          25/123 Sukhumvit 24 

Wattana, Bangkok 10110 
   Dear Sir, 
    We saw from your advertisement in the Bangkok Post of 4 May, 20XX that you are an agent for 
printers. 
    We would like to buy 8 printers for our new office in Phuket.  We would therefore like to have a 
catalogue and a price-list of your whole range of products.  Moreover, we would like to know your terms 
of payment, including what kind of discount is available on the 8 printers we would like to order.  Please 
send all details to me at the above address. 
    We would greatly appreciate your prompt reply, as we need the printers urgently. 
    Yours faithfully, 
   Teddy Sinberg 
   Manager 
[Q16] : Use information from the letter above. 
    What product does the writer want to buy? 

1. Printers 
2. Copiers 
3. Office supplies 
4. Printing paper 

[Q17] : Use information from the letter above. 
    How does the writer know about the goods? 

1. Calling the company 
2. Asking his friend 
3. Reading a newspaper 
4. Receiving a brochure 

[Q18] : Use information from the letter above. 
    Where does the writer prefer the company to send him the information about the product? 
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1. Teddy Sinberg 
2. The Bangkok Post 
3. New office in Phuket 
4. Silverstone & Sons 

[Q19] : Use information from the letter above. 
    The phrase "terms of payment" refers to how to ________. 

1. get the goods 
2. arrange the bill 
3. pay for the goods 
4. order the goods 

[Q20] : Use information from the letter above. 
    The writer requests the company to send him all the details ________. 

1. when the office opens 
2. as soon as possible 
3. from time to time 
4. at its convenience 

Instruction: Read the following letter and select the best answer for each item. (Q21 – Q25) 
    The UK has a higher percentage of its population in prison than any other EC country.  One 
consequence of this is overcrowding in Britain’s prisons, and there is great concern over 
conditions.  Many of Britain’s prisons were built over a hundred years ago.  Prison cells which were 
designed for only one inmate each are often shared by three or four.  There is a lack of washing and toilet 
facilities.  Even prisons built in the 1960s have not improved the situation.  Prisoners still have to “slop 
out”—empty their toilet pots—in the morning. 
    The government is now planning to build new prisons.  Privatised prisons—prisons which are not run 
by the government, but by companies—will provide more prison space.  However, many people are 
against the idea of running prisons as businesses. 
[Q21] : Use information from the letter above. 
    The most suitable title for this passage is ________. 

1. Prisons in UK 
2. Going to Prison 
3. Privatised Prisons 
4. Comparison of Prisons in UK and EC countries 
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[Q22] : Use information from the letter above. 
    The pronoun "its" in the first line refers to ________. 

1. UK 
2. prison 
3. percentage 
4. EC countries 

[Q23] : Use information from the letter above. 
    The word "overcrowding" in line 2 means ________. 

1. too much space 
2. too many people 
3. too many officials 
4. overpopulation in general 

[Q24] : Use information from the letter above.www.iqepi.com 
    Britain prisons are likely to be ________. 

1. improved since the 1960s 
2. equipped with good facilities 
3. built more than a century ago 
4. suitable for more than one person 

[Q25] : Use information from the letter above. 
    The tone of the passage is ________. 

1. sad 
2. positive 
3. criticizing 
4. aggressive 
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