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ค าน า 

การประเมินคุณภาพทางการศึกษาถือว่าเป็นกลไกท่ีส าคัญในการสะท้อนให้ เห็นถึง

ความส าเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผน

และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  1  

เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา  ได้เล็งเห็น

ถึงประโยชน์ของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งให้ความส าคัญของการน า

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผน  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง   

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภาระงานเกี่ยวข้อง

กับ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

จึงได้จัดท าคู่มือการสอนตามตัวช้ีวัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการสอน

ตามตัวชี้วัดท้ัง 4 สาระการเรียนรู้นี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในระดับช้ันท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ

น าไปพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 
    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 พฤศจิกายน 2563 
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สารบัญ 
เร่ือง    หน้า 

 ส่วนท่ี 1   

  บทน า      1 

  เป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายโรงเรียน      3 

 ส่วนท่ี 2   

  ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด      20 

  ข้อสอบตามตัวชี้วัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)      26 

 ภาคผนวก 

 ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ท่ี 474/2563       345 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ     353 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 

 ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับอย่างมีเหตุผลและมี
ประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีทักษะอื่นอีกหลายด้าน เช่น 
ทักษะการส่ือสาร ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดค านวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการ
แข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข  นอกจากนี้ ทักษะท่ีจ าเป็น    ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเด็กและ
เยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs 
ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การส่ือสาร (Communication)  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
และการร่วมมือ (Collaboration)   

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้าน
ผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  3Rs ได้แก่ การอ่านออก 
(Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ ในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
ส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 
ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณามีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

   ในปีการศึกษา 2563  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด าเนินการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ทุกคนจากโรงเรียนในสังกัด โดยทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ช้ัน
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มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)   จ านวน  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษ  ผลการประเมินท่ีได้จะเป็นข้อมูลส าคัญท่ี
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ระดับเขตพื้นท่ีและระดับสถานศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
 

1. ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

- รูปแบบข้อสอบและจ านวนข้อสอบ 
- จ านวนข้อสอบ จ าแนกตามรูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 

2. เนื้อหา / แหล่งสบืค้นเพิ่มเติม / ข้อสอบตามตัวชี้วัด  
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ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/1   ปฏิบัติตามค าขอร้องค าแนะน า  ค าช้ีแจง  และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

 
เนื้อหา   
  - การใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบาย ในการประดิษฐ์ การบอกทิศทาง ป้ายประกาศ 
ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์  
 - Passive Voice ท่ีใช้ในโครงสร้างประโยคง่าย ๆ เช่น is/are + past participle 
- ค าสันธาน (conjunction) เช่น and/but/or/before/after/because etc. 
- ตัวเช่ือม (connective words) เช่น First,…Second,…Third,… Fourth,…Next,…Then,…Finally….. 

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

https://www.youtube.com/watch?v=lMoQ__Qb7Ig 

https://nockacademy.com/learn/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz3ZCz0r7ZI 

สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 

มาตรฐาน  ต 1.1  เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดง 

                      ความเห็นอย่างมีเหตุผล 

ต 1.1  ม.3/1  ปฏิบัติตามค าขอร้องค าแนะน า  ค าช้ีแจง  และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 

ต 1.1  ม.3/3  ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค  และ 

                  ข้อความท่ีฟังและอ่าน 

ต 1.1  ม.3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ 

                  คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผล และ 

                  ยกตัวอย่างประกอบ 
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https://nockacademy.com/learn/ 

https://drive.google.com/file/d/1_T8I... 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeUdHPQBUAw 

https://www.youtube.com/watch?v=4ziu3U6tHpM 

https://drive.google.com/file/d/1gkK_... 

https://youtu.be/OWbX3a8GlAs 

https://www.youtube.com/watch?v=VPCuP1trwvc  

ประโยคส าหรับขอร้อง (Request) ค าพูดส าคัญในภาษาอังกฤษ 

การขอร้องให้คนอื่นท าอะไรหรือช่วยอะไรนั้น ควรพูดให้สุภาพเข้าไว้ มิฉะนั้นแล้วอาจจะ
ได้รับการปฏิเสธได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามการขอร้องมีหลายระดับ คือ ระดับธรรมดา สุภาพและสุภาพ
ท่ีสุด หรือในเรื่องท่ียากง่ายต่างกัน ฉะนั้น จะขอร้องให้ท าหรือช่วยอะไรนั้น ควรใช้ค าให้เหมาะสมกับ
ระดับเหตุการณ์นั้นๆ ในการขอร้องใช้ค าได้หลายวิธี หลายประโยค ในท่ีนี่อาจจ าแนกประโยคต่างๆ ท่ี
ใช้ในการขอร้องได้ดังต่อไปนี้ 

1. ประโยคค าสั่ง (Command) ประโยคค าส่ังเป็นประโยคท่ีขึ้นต้น ด้วยค ากริยาไม่มี
ประธาน เช่น Sit down. นั่งลง Open the window. เปิดหน้าต่างด้วย Don’t disturb her. อย่า
รบกวนเธอ ประโยคชนิดนี้สร้างเป็นการขอร้องโดยการเติม Please (โปรด กรุณา) เข้าไป อาจจะวาง
ต้นประโยค หรือท้ายประโยคก็ได้ การขอร้องด้วยประโยคชนิดนี้ ถือเป็นการขอร้องโดยตรง นิยมใช้
โดยท่ัวไป โดยมีรูปประโยคดังนี้ 

Please…………..         กรุณา / โปรด…………….. 

…………………….please. 
ตัวอย่าง 
Please sit down.    กรุณานั่งลง 
Open the window, please.   กรุณาเปิดหน้าต่างด้วย 
Please don’t disturb her.   กรุณาอย่ารบกวนเธอ 
Please give me your name.   กรุณาบอกช่ือคุณด้วย 
Don’t park in front of the office, please. กรุณาอย่าจอดรถหน้าส านักงาน 
Please get me a chair.    กรุณาหาเก้าอี้ให้ฉันสักตัวด้วย 
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2. ประโยคบอกเล่า (Statement) การขอร้องอาจจะใช้เป็นรูปประโยคบอกเล่าธรรมดาก็
ได้ แม้จะถือว่าเป็นการแสดงความต้องการของผู้พูดเองขึ้นมาลอยๆ โดยใช้กริยาท่ีแสดงออกถึงความ
ต้องการ คือ want หรือ would like โดยการเติม Please เข้าท้ายประโยค ใช้ would like เป็นการ
สุภาพกว่า มีรูปประโยคดังนี้ 

I want …………, please.    ฉันต้องการ……………….. 
I would like …………….., please.   ฉันต้องการ…………………………… 
ตัวอย่าง 
I want some water, please.   ฉันต้องการน ้าบ้าง 
I want a pen, please.    ฉันต้องการปากกาด้ามหนึ่ง 
I want some drinks, please.   ฉันต้องการเครื่องด่ืมสักอย่าง 
I would like a cup of coffee, please.  ฉันต้องการกาแฟสักถ้วย 
I would like the red one, please.  ฉันต้องการอันสีแดง 

เพื่อให้มีความหมายเป็นการขอร้องโดยตรง ในรูปประโยคบอกเล่า ใช้กริยา ask หรือ request 
(ขอร้อง) 
ได้เลย หรือแสดงความต้องการจะขอร้อง โดยน าด้วย want หรือ would like และตามด้วย 
infinitive ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

I ask you to     ฉันขอร้องคุณให้ช่วย 
I request you to    ฉันขอร้องคุณให้ช่วย 
I want to ask you to    ฉันต้องการขอร้องคุณช่วย 
I want to request you to   ฉันต้องการท่ีจะขอร้องคุณให้ช่วย 
I ask you to open the window.  ฉันขอร้องให้คุณช่วยเปิดหน้าต่าง 
I ask you to help me with this.  ฉันขอร้องคุณช่วยท าส่ิงนี้ด้วย 
I request you to post these letters for me. ฉันขอร้องคุณช่วยส่ง จ.ม.เหล่านี้ให้ด้วย 
I would like to ask you to call him for me. ฉันอยากขอร้องคุณช่วยโทรศัพท์ไปหา
เขาให้ด้วย 
I want to ask you to find his address.  ฉันต้องการให้คุณหาท่ีอยู่ของเขาให้ด้วย 
I want you to sit down.   ฉันอยากจะให้คุณนั่งลง 
I would like you to get me a pen.  ฉันอยากขอร้องให้คุณหาปากกาให้สัก
ด้ามด้วย 
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3. ประโยคค าถาม (Question) การใช้รูปประโยคค าถามในการ ขอร้องนั้น ถือเป็นการ
ขอร้องโดยอ้อมเป็นการถามกลายๆ ว่า จะท าอย่างนั้น ได้ไหม เป็นการแสดงความเกรงใจในการ
ขอร้องนั้นๆ ซึง่นิยมใช้กันมาก รูปค าถามท่ีใช้มากคือ Yes/No Question แต่อย่างไรก็ตาม ค าถาม
ประเภทอื่นก็ใช้ในการขอร้องได้เช่นกัน ประโยคค าถามต่างๆ ท่ีใช้ในการขอร้องมีโครงสร้างดังนี้ 

Yes/No Question :     Can / Will you…….., please? 
Could / Would you please……., (please)? 
Could / Would you kindly………..? 
Would you be so kind as to……..? 
Do / Would you mind………? 
 

Tag Question :         ………,will you? /………,won’t you? 
Wh- Question :        What……., please?/Who………, please?  
Indirect Question :     I wonder if you……/I wonder if you’d mind……. 
 
การใช้ประโยคค าถามชนิดต่างๆ ในการขอร้องนั้น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้-ประโยค 

Yes/No Question ใช้มากท่ีสุด เป็นท้ังการถามและขอร้องในตัวเสร็จว่าจะท าได้หรือไม่ จาก
โครงสร้างข้างบนนั้น มีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

Can you sit down, please?   กรุณานั่งลงได้ไหม 
Will you make me a cup of coffee, please? ชงกาแฟให้ฉันสักถ้วยได้ไหม 
Do you mind washing this glass?  คุณล้างแก้วนี้ด้วยได้ไหม 
Would you mind closing the door?  คุณจะกรุณาปิดประตูหน่อยได้ไหม 
Can you help me with this exercise?  คุณช่วยฉันท าแบบฝึกหัดนี้ได้ไหม 
Would you mind giving me her name? คุณจะบอกช่ือเธอให้ฉันหน่อยได้ไหม 

-ประโยค Tag Question ตามปกติใช้เฉพาะชนิดท่ีท่อนแรกเป็นรูปค าส่ังเท่านั้น บางครั้ง
อาจจะถือว่ายังเป็นค าส่ังอยู่นั้นเอง แต่ในท่ีนี่จัดเป็นการขอร้องอีกระดับหนึ่งไม่ค่อยนิยมใช้กันมากนกั 
จากโครงสร้างข้างบนนั้น มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

Come in, will you?    เข้ามาข้างใน ได้ไหม 
Close the window, won’t you?  ปิดหน้าต่างด้วย ได้ไหม 
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Sit down, won’t you?    นั่งลงได้ไหม 
Speak slowly, will you?   พูดช้าๆ ได้ไหม 
 

ประโยคเช่นนี้ถือว่าเป็นค าส่ังโดยอ้อม ซึ่งมีความหมายสุภาพกว่า ค าส่ังโดยตรง 
- ประโยค Wh-Question เป็นรูปค าถามธรรมดา แล้วเติม please เข้าท้ายประโยค ถือว่า
เป็นการขอร้องโดยอ้อมอีกแบบหนึ่ง เป็นการขอร้องระดับธรรมดา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
What’s your name, please?   คุณช่ืออะไรครับ 
Where are you from, please?   คุณมาจากไหนครับ 
When were you born, please?  คุณเกิดเมื่อไรครับ 
How old are you, please?   คุณอายุเท่าไรครับ 
การขอร้องวิธีนี้ นิยมใช้กับเหตุการณ์หรือสถานการณไม่มากนัก 

  - ประโยค Indirect Question นิยมใช้ในการขอร้องเช่นกัน เป็น การขอร้องโดยอ้อม
เช่นเดียวกับ Yes/No Question ท่ีจริงแล้วประโยคชนิดนี้ก็คือประโยคบอกเล่านั้นเอง กริยาท่ีนิยมใช้
ส าหรับประโยคชนิดนี้ ก็คือกริยาท่ีแสดงถึงความสงสัย ไม่แน่ใจ ได้แก่ wonder (สงสัย) ดังตัวอย่าง
ประโยคต่อไปนี้ 

I wonder if you could help me with this?   
ไม่ทราบว่า คุณจะช่วยฉันท าส่ิงนี้ได้ไหม 
I wonder if you would mind explaining this sentence. 
ไม่ทราบว่า คุณจะกรุณาอธิบายประโยคนี้หน่อยได้ไหม 

          ตอบรับ (Accepting) การตอบรับการขอร้อง คือสามารถกระท าได้ตามท่ีขอร้องนั้น ใช้ค าพูด
ได้หลายอย่างหลายระดับเช่นเดียวกับการขอร้องดังนี้ 

Yes, of course     ตกลง, ได้เลย, แน่นอน 
Certainly     ตกลง, ได้เลย, แน่นอน 
All right     ตกลง 
Not at all     ได้เลย, ไม่เป็นไร 
O.K.      ตกลง, ได้เลย 
Sure       ได้เลย 
With pleasure     ยินดี, ด้วยความยินดี 
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I’d be glad to     ด้วยความยินดี 
No, of course not    ไม่เป็นไร, ไมร่ังเกียจ 
Certainly not     ไม่เป็นไร ไมร่ังเกียจ 

4. ตอบปฏิเสธ (Refusing) อาจใช้ได้หลายค าเช่นกัน ควรปฏิเสธอย่างสุภาพ และให้เหตุผล
ท่ีไม่อาจสนองความต้องการตามท่ีขอร้องได้ ดังนี้ 

I’m sorry…..     ขอโทษ…….. 
I’m afraid….     ฉันเกรงว่า…… 
I wish I could but……    ฉันอยากจะท าให้ แต่ว่า…. 
ตัวอย่าง 
I’m sorry I don’t know.   ขอโทษด้วย, ฉันไม่ทราบ 
I’m afraid I am not free at that time.  ฉันเข้าใจว่า ฉันคงไม่ว่างในเวลานั้น 
ข้อสังเกต 
-การใช้กริยารูปอดีต (past) คือ could, would ไม่มีความหมาย เป็นอดีต แต่แสดงถึงความ
สุภาพหรือเกรงใจว่า can และ will และใช้ would like สุภาพกว่า want 
-การขอร้องรูปค าถาม Yes/No นั้นแตกต่างจากค าถามธรรมดา โดยเติม Please เข้าไปเพื่อ
แสดงการขอร้อง และตอบแตกต่างกัน โดยค าถามธรรมดาตอบ Yes/No แต่การขอร้องตอบ 
Yes, of course หรือ I’m sorry … ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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ค าถาม ขอร้อง 
Can you open the window? 
Yes, I can. / No, I can’t. 
คุณสามารถเปิดหน้าต่างได้ไหม 
เปิดได้ / เปิดไม่ได้ 

Can you open the window, please? 
Yes, of course. / I’m sorry … 
คุณจะกรุณาเปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหม        
ได้เลย / ขอโทษ เพราะว่า … 

Can you speak Thai? 
Yes, I can. / No, I can’t  
คุณพูดภาษาไทยได้ไหม  
ได้ พูดได้ / เปล่า พูดไม่ได้  

Can you speak Thai, please? 
All right. / Sorry, I don’t know Thai.  
คุณกรุณาพูดภาษาไทยได้ไหม  
ตกลง / ขอโทษ ฉันไม่รู้ภาษาไทย  

Will you come tomorrow? 
Yes, I will. / No, I won’t. 
พรุ่งนี้ คุณจะมาใช่ไหม 
ใช่, ฉันจะมา / เปล่า, ฉันจะไม่มา 

Will you come tomorrow, please? 
Sure. / I’m afraid I can’t. 
พรุ่งนี้คุณมาได้ไหม 
มาได้ / ฉันเกรงว่า คงมาไม่ได้ 

 

- การขอร้องท่ีใช้ Do / Would you mind + v-ing เมื่อตอบรับ ใช้รูปเป็นปฏิเสธ คือ Of 
course not / Certainly not ซึ่งความหมายจริงๆของการขอร้องชนิดนี้ ก็คือ คุณจะรังเกียจไหมท่ี
จะ….ค าตอบ ก็คือ เปล่า, ไม่รังเกียจตัวอย่าง 

Do you mind opening the window?     No, of courses not. 
คุณจะรังเกียจไหมท่ีจะเปิดหน้าต่าง      ไม่เลย ไม่รังเกียจ 
Would you mind helping me with this?     Certainly not. 
คุณจะรังเกียจไหมท่ีจะกรุณาช่วยฉันท าส่ิงนี้    ไม่, ไม่รังเกียจ 
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Conjunction  

Conjunction สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้ 3 กลุ่มด้วยกัน 

1. Coordinating Conjunction คือค าสันธานท่ีใช้เช่ือมค าหรือประโยคสองอันเข้าด้วยกัน 
โดยสองข้อความท่ีถูกเช่ือมนั้นจะต้องมีน้ าหนักหรอืความส าคัญเท่ากันครับ เช่น and, yet, but, for, 
so, nor, neither, or 

and ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นไปในทางเดียวกัน (แปลว่า และ) เช่น   
I love you and you love me too.  (ฉันรักเธอ และ เธอก็รักฉัน) 
 

yet และ but ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน (แปลว่า แต่) เช่น 
My brother worked hard but he did not succeed.  
(พี่ชายของฉันท างานหนัก แต่ เขาก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ) 
 

for ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (โดย for จะแสดงเหตุ ส่วนตัวผมจะแปลว่าเพราะ) 
เช่น   

He went in, for the door was open.  
เขาเข้าไป เพราะ ประตูเปิดอยู่ (สังเกต for จะน าหน้าประโยคท่ีเป็นเหตุ) 
 

so ใช้เชื่อมประโยคที่เปน็เหตุเปน็ผลกัน (โดย so จะแสดงผล แปลว่า ดังนั้น) เช่น   
The door was open so he went in. ประตูเปิดอยู่ ดังนั้น เข้าจึงเข้าไป  
(สังเกต so จะน าหน้าประโยคท่ีเป็นผล) 
 

nor และ neither ใชเ้ชื่อมประโยคที่เป็นไปในเชิงปฏิเสธทั้งคู่ (อาจแปลได้ว่า ไม่ทั้งสอง
อย่าง   เช่น  He nor I was there.          

เขาและฉัน ไม่ ได้อยู่ท่ีนี่ (มาจาก He wasn’t there and I weren’t there.) 
 

or ใช้เชื่อมประโยคที่แสดงทางเลือก (แปลว่า หรือ) เช่น   
She wants to watch TV or (to) listen to some music.  
เธอไปดูทีวี หรือ ไปฟังเพลง ( to หน้า listen อาจละไว้ได้) 
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2. Subordinating Conjunction คือค าสันธานท่ีใช้เช่ือมประโยคใจความรองเข้ากับ
ประโยคใจความหลัก เช่น after, because, if, although, before, since, that, unless, until, 
when, as soon as 

after (หลังจาก)  เช่น   
The girl cried after the boy left. เด็กหญิงร้องไห้ หลังจาก เด็กชายจากไป 

because (เพราะว่า) เช่น   
The boy was absent because he was ill. เด็กชายขาดเรียน เพราะว่า เขาป่วย 

if (ถ้าหาก)   เช่น   
Stay indoors if it rains. อยู่ในร่ม ถ้าหาก ฝนตก 

although (ถึงแม้ว่า) เช่น   
Although it was cold, I went swimming. ถึงแม้ว่า จะหนาวแต่ฉันก็จะไปว่ายน้ า 

before (ก่อน) เช่น   
Clean the room before I go. ท าความสะอาดห้อง ก่อน ท่ีฉันจะไป 

since (ต้ังแต่) เช่น   
He has been busy since he came. เขายุ่ง ต้ังแต่ เขามา 

that (เพราะนั่น) เช่น   
Hold it up so that everyone can see it. ชูมันขึ้น เพราะนั่น จะท าให้ทุกคน

มองเห็นมัน 
unless (เว้นแต่) เช่น   

I’ll be there at nine, unless the train is late. ฉันจะอยู่ท่ีนั้นตอนเก้าโมง เว้น
แต่ รถไฟจะมาสาย 
until (จนกระท่ัง) เช่น   

They did not come until the meeting was half over. พวกเค้าไม่มา 
จนกระท่ัง การประชุมผ่านไปเกินกว่าครึ่ง 
when (ในขณะท่ี) เช่น   

He is impatient when he is kept waiting. เขาจะหงุดหงิด ในขณะท่ี เขาต้องรอ 
as soon as (ทันทีที่) เช่น  

I’ll leave for the funeral as soon as the meeting ends. ฉันจะออกจากท่ีนี่
เพื่อไปงานศพ ทันทีท่ี ประชุมเสร็จ 
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3. Correlative Conjunction คือค าสันธานท่ีต้องใช้คู่กันเสมอ(มาคู่กันเหมือนแฝด) โดย
จะท าหน้าท่ีคล้ายๆกับ Coordinating Conjunction คือเช่ือมประโยคท่ีมีความส าคัญเท่ากันครับ 
เช่น not only…..but also, either…..or,  as…..as,  so as to,  both…..and 

not only…..but also (ไม่เท่านั้น…แต่อีกด้วย) เช่น   
Man needs not only food but also shelter.  
มนุษย์ไม่เพียงแต่ต้องการอาหารเท่านั้นยังต้องการท่ีพักอาศัยอีกด้วย 
 

either…..or (ไม่….หรือ/ก็) เช่น   
You can either sleep or eat.  
คุณไม่ นอนหลับก ็กิน (ประมาณว่าเลือกได้ว่าจะนอนหรือจะกนิ อะไรจะสบาย

ขนาดนั้นว่าไหมครับ) 
 

as…..as (เปน็การใช้เชื่อมประโยคที่แสดงอะไรที่เท่ากัน) เช่น   
She runs as fast as I do. เธอวิ่งเร็วเท่าฉัน (น าค าท่ีเราต้องการเปรียบเทียบใส่ไป

ในระหว่าง as กับ as จากตัวอย่างใส่ค าว่า fast เป็นการเปรียบเทียบความเร็ว) 
 

so as to (เพื่อที่จะ) เช่น   
I study hard so as to pass the exam. ฉันเรยีนหนัก เพื่อท่ีจะ ได้สอบผ่าน (to 

ตามด้วยกริยาช่องท่ี 1 ไม่เติม s) 
 

both … and (ทั้ง…และ) เช่น  
I enjoy both singing and dancing. ฉันมีความสุขกับการร้องเพลงและการเต้น 
 

ประโยคส าหรับการสอบถามเส้นทาง 

How do I get to …?   ฉันจะไป …... ได้อย่างไร? 
เจอนักท่องเท่ียวถามมาแบบนี้ มาดูค าศัพท์ท่ีต้องใช้กัน 

(เดิน)ตรงไปเรื่อยๆ  Go straight on 
กลับหลัง   Turn back / Go back 
เล้ียวซ้าย / เล้ียวขวา  Turn left/right 
เดินไปตาม...   Go along … 
ข้าม...     Cross … 
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เดินไปตามถนนแรก / ถนนท่ีสองทางด้านซ้าย / ด้านขวา Take the first/second road 
on the left/right 

มันอยู่ทางด้านซ้าย / ด้านขวา  It's on the left/right. 
ตรงไป     straight on 
ตรงกันข้ามกับ   opposite 
อีกฝ่ังของถนน(ตรงกนัข้าม)  on the other side of the road 
ใกล้    near 
ถัดจาก    next to 
อยู่ระหว่าง   between 
สุดทางของ...    at the end (of) 
ตรงหัวมุม    on/at the corner 
ด้านหลัง    behind 
ด้านหน้า    in front of 
อยู่ตรงหัวมุม   around the corner 
ไฟจราจร   traffic lights 
ทางข้าม, ส่ีแยก   crossroads, junction 
ป้ายบอกทาง, ป้ายสัญลักษณ์ signpost 

 

มาดูตัวอย่างประโยคบอกทางกันบ้างดีกว่า 
Q: How can I get to a nearest bank?  

ฉันจะไปธนาคารท่ีใกล้ท่ีสุดได้ยังไง? 
A: You just go straight on and then turn left at the first road and walk until 

you see the supermarket. The bank is on the other side of the road.  
คุณแค่เดินตรงไป จากนั้นเล้ียวซ้ายท่ีถนนแรกและเดินจนกระท่ังเห็นซุปเปอร์ 

มาร์เก็ต ธนาคารอยู่อีกด้านของถนน 
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Passive Voice 

     ประโยค Passive Voice จะพูดถึงในกรณีท่ีประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระท า หรือได้รับการกระท า
นั่นเอง 
โครงสร้างการเขียนประโยค Passive Voice  

1) ประโยคบอกเล่า ให้ใช้ V. to be + V3 
2) ประโยค yes/no question ให้ข้ึนต้นด้วย V. to be 
3) ประโยค wh-question ให้ใช้ wh แล้วตามด้วย V. to be 

มาดูตัวอย่างประโยคกัน 

1) The factory was built in 1970.  (โรงงานถูกสร้าง ในปี 1970) 
– V. to be ในประโยคนี้คือ was เพราะโรงงานถูกสร้างในอดีต   

- และ V3 ของ build คือ built ค่ะ 

2) The factory will be built next year. (โรงงานจะถูกสร้าง ในปีหน้า) 

– V. to be ในประโยคนี้คือ will be เพราะเป็นเหตุการณ์ท่ีจะเกิดในอนาคต 
– และ V3 ของ build คือ built 

3) Was the cake eaten by Jane yesterday? (ขนมเค้กถูกกิน โดยเจนเมื่อวาน หรือเปล่า) 

– V. to be ในประโยคนี้คือ was เพราะเป็นอดีต 
– และ V3 ของ eat คือ eaten ค่ะ 

4) Has the cake been eaten by Jane already? (ขนมเค้กถูกกิน โดยเจน แล้วหรือยัง) 

– V. to be ในประโยคนี้คือ has been เพราะเป็น present perfect tense 
– และ V3 ของ eat คือ eaten 

จะเห็นว่าการท่ีเราจะสร้างประโยค Passive Voice ได้นั้น นอกจากต้องรู้โครงสร้างแล้ว ส่ิงท่ี
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ V3 ของค าแต่ละค านั่นเอง 
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ตารางการกระจายกริยาแบบ Passive Voice (กรรมวาจก)ใน Tense (กาล) ต่าง ๆ 
Tenses V. to be Past Participles 

Present Simple 
is, am, are 

Thai is spoken in Thailand. spoken 

Present Continuous 
is, am, are + being 

He is being punished now. punished 

Present Perfect 
has, have + been 

The new building has been 
planned. 

planned 

Present Perfect Continuous 
had, have + been + V.ing 

The game has been being 
played for 2 hours. 

played 

Past Simple 
was, were 

Our house was painted last year. painted 

Past Continuous 
was, were + being 

When I arrived, the last guest 
speaker was being introduced. 

introduced 

Past Perfect had been 
The work had been done before 
we got up. 

done 

*Past Perfect Continuous 
had been + being 

When I knew him, he had been 
being trained for 2 years. 

trained 

Future Simple 
will + be 

He will be caught be the police 
some day. 

caught 

Tenses V. to be Past Participles 
Future Simple 
is, am, are + going to + be 

The news is going to be 
published soon. 

published 

*Future Continuous 
will be + being 

At 10 o'clock tomorrow, he will 
be being questioned. 

questioned 

Future Perfect 
will have + been 

By next June, the tests will have 
been completed. 

completed 
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*Future Perfect Continuous 
will have + been + being 

By tomorrow, the experiment 
will have been being conducted 
for 5 hours. 

conducted 

 

ข้อสังเกต Tense ท่ีมีเครื่องหมาย * ท้ัง 4 tense ไม่เป็นท่ีนิยมใช้ เพราะยาวมากเกินไป 

 
ตารางการกระจายกริยาแบบ Passive Voice (กรรมวาจก) กับกริยาช่วย Modal ต่างๆ 
 

Modal Verbs V. to be Past Participles 
may,might 
can, could 

must, haveto 
ought to 
used to 

etc. 

+ be + 
Past Participle  

V3 
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ข้อสอบสาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความเห็น  

                       อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด 3/1     ปฏิบัติตามค าขอร้องค าแนะน า  ค าช้ีแจง  และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
 

1. Situation: On the sky train.  
Lady: Oops! Sorry I think I stepped on your foot.  
Man: _______________  

1. Thank you.  
2. Never mind.  
3. You’re welcome.  
4. It was my pleasure. 
 

2. Situation: Peter and Sue are planning to go to Canada.  
Peter: _______________  
Sue: They say it’s quite cold and snowy.  

1. How shall we go to Canada?  
2. What’s the weather like in Canada?  
3. What do you think about going to Canada?  
4. How do they enjoy making a trip to Canada?  
 

3. Situation: At home  
Wife: I feel so tired. Let’s have dinner at Chinese restaurant.  
Husband: _______________ I’d love to.  

1. I’m afraid I can’t.  
2. That’s a great idea.  
3. I don’t like eating out.  
4. Let’s have Italian food.  
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4. Situation: On the phone  
Anthony: Can I speak to Mr. John please?  
Janet: Mr. John? I’m afraid you’ve got the wrong number.  
Anthony: _______________  

1. I’m sorry. Thank you.  
2. Thank you. I will call you again.  
3. I’m sorry. I won’t call him again.  
4. Thank you. I will call him tomorrow. 

5. Situation: Eric asks Betty to go jogging.  
Eric: Let’s jog around the park before dinner.  
Betty: Thanks, but_______________.  

1. I’m glad to  
2. how wonderful  
3. I’m afraid I can’t  
4. that sounds like a good idea 
 

6. Situation: Karen asks her mother.  
Karen: Mom, can I go to a party with Sasha and Marcia on Tuesday night?  
Mom: _______________, but don’t be late.  

1. Sure  
2. So so  
3. Not at all  
4. Of course not  
 

(7-8) 
Situation: Winai and Sombat are talking about their families.  
Winai: ________(7)_______  
Sombat: I have two sisters and two brothers.________(8)_______  
Winai: I have one sister. My family is quite small.  
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7.  1. How big is your family?  
2. Do you have a large or small family?  
3. How many people are there in your family?  
4. How many brothers and sisters do you have?  
 

8.  1. How about you?  
2. How is your family?  
3. What is your family?  
4. How big is your family?  
 

Situation: Your friend lost her cat. She is so sad.  
9. What would you say to your friend?  

1. What a bad day!  
2. Don’t be serious.  
3. Don’t worry about that.  
4. Oh! I’m sorry to hear that.  

Situation: Your friend asks you to play badminton on Sunday afternoon, but 
you can’t.  
10. What would you say to your friend?  

1. Thanks for asking me.  
2. I’m looking forward to it.  
3. I’d like to. That’s a good idea.  
4. I’d love to but I have an exam.  

Situation: Your brother is making a decision to buy a jacket. He has picked the 
one. You think it isn’t suit for him.  
11. What should you say to your brother?  

1. It’s not too bad.  
2. What a nice jacket!  
3. That’s a lovely jacket.  
4. It doesn’t look good on you.  
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Situation: You are in the shop.  
12. You want to buy a necklace but there is no price tag. You say to the 
shopkeeper,  
“_______________”  

1. What’s the expense?  
2. How much does this cost?  
3. What’s the worth of this necklace?  
4. How many necklaces do you want? 

 

Situation: You spill your drink on the stranger sitting next to you.  
13. What should you say to the stranger?  

1. I am sorry. Never mind.  
2. Oh! It won’t happen again.  
3. Sorry. How clumsy of me!  
4. I’m sorry. How wet you are!  
 

Situation: Henry is the host of a party.  
14. What would he reply if the guest is leaving and saying goodbye?  

1. I’m glad to see you.  
2. We should seize the day.  
3. What a pity! It’s too early.  
4. It’s too late to say goodbye.  
 

Situation: You friend says, “I prefer classical music to jazz.”  
15. You reply, “_______________.”  

1. I like it  
2. So do I  
3. Me neither  
4. I don’t like it 
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Directions: Complete the following passages by choosing the best answer.  
(16-21)  
The accommodations in hostels are ____16____because guests usually share rooms 
and bathrooms. Most hostels ____17____a laundry room, telephones, internet, 
lockers, and breakfast service. Some hostels offer individual room and cooking 
facilities, such as a kitchen ____18____ with pots and everything else you need. 
Some hostels are even in ____19____ places. In Europe, there are youth hotels in 
old churches, in old prisons, and even on boats. Hostels in most famous cities can 
be fully booked ____20____peak seasons, so it’s a good deal to make online 
____21____for them.  
 
16.  1. luxurious     2. convenient  

3. comfortable    4. inexpensive  
 

17.  1. has      2. have  
3. was      4. were  
 

18.  1. completes     2. completed  
3. is completing    4. was completed  
 
 

19.  1. interest     2. interested  
3. interesting     4. interestedly  

20.  1. in      2. on  
3. during     4. between  
 

21.  1. provision     2. connection  
3. reservation     4. Information 
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เฉลยข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

มาตรฐาน ต 1.1  ตัวช้ีวัด ม.3/1      
 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
1 2 12 2 
2 2 13 3 
3 2 14 3 
4 1 15 2 
5 3 16 4 
6 1 17 2 
7 4 18 2 
8 1 19 3 
9 4 20 3 
10 4 21 3 
11 4   
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ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/3   ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค  และ 

                            ข้อความท่ีฟังและอ่าน 

เนื้อหา   

 - การใช้  ประโยค ข้อความ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม 
อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการการซื้อ -ขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียวการบริการ สถานท่ี ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 2,100-2,250 ค า (ค าศัพท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

- การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง เช่น สัญลักษณ์เครื่องหมาย 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพสัตว์ ส่ิงของ บุคคล สถานท่ีต่าง ๆ โดยใช้ Comparison of adjectives/ 
adverbs/Contrast : but, although /Quantity words เช่น many/much/ a lot of/lots 

of/some/any/a few/ few/a little/little etc. 

 

ค าศัพท์  family (แฟม’มิลี) ครอบครัว 

ค าศัพท์ครอบครัว
ภาษาอังกฤษ 

ค าอ่าน ค าศัพท์ครอบครัวแปลไทย 

father ฟา’เธอะ บิดา, พ่อ, คุณพ่อ 

dad แดดฺ พ่อ (ภาษาพูด ไม่เป็นทางการ) 

mother มา’เธอะ แม,่ มารดา, คุณแม่ 

mom มอม แม่  (ภาษาพูด ไม่เป็นทางการ) 

mum มัม แม่  (ภาษาพูด ไม่เป็นทางการ) 

son ซัน ลูกชาย, บุตรชาย, โอรส 

daughter ดอ’เทอะ ลูกสาว, ธิดา, บุตรี 

brother บรา’เธอะ พี่ชาย หรือ น้องชาย 

older brother โอล’เดอะ-บรา’เธอะ พี่ชาย 

younger brother ยังเกอ-บรา’เธอะ น้องชาย 
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sister ซิส’เทอะ พี่สาว หรือ น้องสาว 

older sister โอล’เดอะ-ซิส’เทอะ พี่สาว 

younger sister ยังเกอ-ซิส’เทอะ น้องสาว 

sibling ซิบบลิง พี่น้อง, เกี่ยวกับพีน่้อง 

husband ฮัช’เบินดฺ สามี, ผัว, สวามี 

wife ไวฟ ภรรยา, ภริยา, เมีย, ชายา, มเหสี 

parent แพ’เรินท 
ผู้ปกครอง, บิดา หรือ มารดา (คนใด
คนหนึ่ง) 

parents แพ’เรินทสฺ พ่อแม ่

grandparent แกรน-แพ’เรินท ปู,่ ย่า, ตา, ยาย 

grandfather แกรนฟาเธอะ คุณปู่ / คุณตา 

grandmother แกรนมาเธอะ คุณย่า / คุณยาย 

grandchild แกรนไชลฺ หลาน 

grandchildren แกรนชิลเดรน หลานๆ (หลายคน) 

grandson แกรนซัน หลานชาย (ลูกของลูก) 

nephew เนฟ’ฟิว 
หลานชาย (ลูกของพี่ หรือ ลูกของ
น้อง) 

granddaughter แกรนดอเธอะ หลานสาว (ลูกของลูก) 

niece นีซ 
หลานสาว (ลูกของพี่ หรือ ลูกของ
น้อง) 

great-grandfather เกรท แกรนฟาเธอะ ปู่ทวด / ตาทวด 

great-grandmother เกรท แกรนมาเธอะ ย่าทวด หรือ ยายทวด 
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uncle อัง’เคิล ลุง / อาผู้ชาย / น้าชาย 

aunt อานทฺ ป้าผู้หญิง, น้าสาว, อาผู้หญิง 

cousin คัซ’เซิน ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติห่างๆ 

father-in-law ฟาเธอะ-อิน-ลอ พ่อของคู่สมรส (พ่อสามี / พ่อภรรยา) 

mother-in-law มาเธอะ-อิน-ลอ แม่ของคู่สมรส (พ่อสามี / พ่อภรรยา) 

son-in-law ซัน-อิน-ลอ ลูกเขย 

daughter-in-law ดอเธอะ-อิน-ลอ ลูกสะใภ้ 

brother-in-law บราเธอะ-อิน-ลอ พี่เขย หรือ น้องเขย 

sister-in-law ซิสเทอะ-อิน-ลอ พี่สะใภ้ หรือ น้องสะใภ้ 

stepfather สเทพฟาเธอะ พ่อเล้ียง 

stepmother สเทพมาเธอะ แม่เล้ียง 

stepson สเทพ’ซัน ลูกเล้ียงผู้ชาย 

stepdaughter สเทพดอเธอะ ลูกเล้ียงผู้หญิง 

stepsister สเทพซิสเทอะ ลูกสาวของพ่อเล้ียง / แม่เล้ียง 

stepbrother สเทพบราเธอะ ลูกชายของพ่อเล้ียง / แม่เล้ียง 

 

ค าศัพท์ School  (สคูล) ช่ือหอ้งและสถานที่ในโรงเรียน 

1. Teacher (ทีเชอะ) ครู 

2. Student (สทิวเด้น) นักเรียน 

3. Janitor (แจนนิเทอะ) ภารโรง 

4. Principal (พรินซิแพล) อาจารย์ใหญ่ 

5. School bus (สคูล บัส) รถโรงเรียน 

6. Flag (แฟลก) ธงชาติ 
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7. Field (ฟีลด) สนาม 

8. Bell (เบล) ระฆัง 

9. Chair (แชร์) เก้าอี้ 

10. School bag (สคูล แบก) กระเป๋านักเรียน 

11. Blackboard (แบลค บอร์ด) กระดานด า 

12. Blackboard Eraser (แบลค บอร์ด อิเรเซอะ) แปลงลบกระดาน 

13. Pencil (เพน ซิล) ดินสอ 

14. Pen (เพน) ปากกา 

15. Rubber (รับเบอะ) ยางลบ 

16. Ruler (รูเลอะ) ไม้บรรทัด 

17. Compasses (คัม พัสเซส) วงเวียน 

18. Notebook (โนท บุค) สมุดบันทึก 

19. Magazine (แมก กะซีน) นิตยสาร 

20. Paper (เพ เพอะ) กระดาษ 

21. Classroom (คลาส รูม) ห้องเรียน 

22. Library (ไล บระรี่) ห้องสมุด 

21. art room (อาท รูม)  ห้องศิลปะ 

22.  auditorium  (ออดิท๊อเรียม)  หอประชุม 

23. basketball court  (บ๊าสกิทบอล คอท)  สนามบาสเก็ตบอล 

24. cafeteria  (แคเฟิทเท๊ียเรีย)  โรงอาหาร 

25. classroom  (คล๊าสรูม)  ห้องเรียน 

26. computer room  Zคัมพิ๊วเทอะ)  ห้องคอมพิวเตอร์ 

27. gymnasium  (จิมเน๊เซียม)  โรงยิม 

28. laboratory  (ละบ๊อระทริ)  ห้องปฏิบัติการ 

29. library  (ไล๊บระริ)  ห้องสมุด 

30. music room  (มิ๊วสิค รูม)  ห้องดนตรี 

31. office   (อ๊อฟฟิส)  ส านักงาน 
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32. playgroundเ  (พล๊เกราดฺ)  สนามเด็กเล่น 

33. principal’s room  (พริ๊นซิเพิลส รูม)  ห้องผู้อ านวยการ 

34. swimming pool  (สวิ๊มมิง พูล)  สระว่ายน้ า 

35. restroom  (เร๊สทรูม)  ห้องน้ า 

36. science room  (ไซ๊เยิน รูม)  ห้องวิทยาศาสตร์ 

37. teacher’s room  (ท๊ีชเชอส รูม)  ห้องพักครู 

38. volleyball court  (ว๊อลลิบอล คอท)   สนามวอลเลย์บอล 

 

ค าศัพท์ที่เก่ียวกับ สภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ 

• Summer (ซัม’เมอะ) ในฤดูร้อน 
• Dry season (ดราย ซีซัน) ฤดูแล้ง 
• Rainy/wet season (เรนนี่/เวท ซีซัน่) ฤดูฝน 
• Winter (วิน’เทอะ) ฤดุหนาว 
• Autumn/fall (ออ’ทัมน์/ฟอล) ฤดูใบไม้ร่วง 
• Spring (สปริง – ฤดูใบไม้ผลิ) 
• Hot season (ฮอท ซีช่ัน) ฤดูร้อน 
• Cool season (คูล ซีช่ัน) ฤดูหนาว 
• Rainy season (เรนนี่ ซีช่ัน) ฤดูฝน 
 

ค าศัพท์ เก่ียวกับอาชีพต่างๆ 

อาชีพภาษาอังกฤษ ค าอ่าน ค าแปล 

accountant อะเคา’เทินทฺ นักบัญชี 

acrobat แอค’โรแบท นักกายกรรม 

actor แอค’เทอะ นักแสดงชาย 

actress แอค’เทรส นักแสดงหญิง 

adman แอด’แมน นักโฆษณา 
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air hostess แอร์ โฮส’ทิส พนักงานต้อนรับหญิง บนเครื่องบิน 

announcer อะเนา’เซอะ ผู้ประกาศ 

archaeologist อาคิออลโละจิซท นักโบราณคดี 

architect อาร์’คิเทคทฺ สถาปนิก 

artist อาร์’ทิสทฺ นักศิลปะ, จิตรกร 

astronaut แอส’โทรนอท นักบินอวกาศ 

astronomer แอสทรอน’โนเมอะ นักดาราศาสตร์ 

athlete แอธ’ลีท นักกีฬา 

auditor ออ’ดิเทอะ ผู้ตรวจสอบบัญชี 

author ออ’เธอร ์ นักประพนัธ ์

aviator เอ’วิเอเทอะ กัปตันเครื่องบิน 

baker เบ’เคอะ คนท าขนมปัง 

barman บาร์’เมิน พนักงานบาร์ผู้ชาย 

banker แบง’เคอร์ นายธนาคาร 

barber บาร์’เบอร์ ช่างตัดผมชาย 

barrister บาร์’ริสเทอะ ทนายความ 

bartender บาร์เทนเดอร์ บาร์เทนเดอร์ 

biologist ไบออล’ละจิสทฺ นักชีววิทยา 

bookseller บุค’เซลเลอะ คนขายหนังสือ 

broker โบร’เคอะ นายหน้าซื้อขาย 

butcher บูช’เชอะ คนขายเนื้อ 
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carpenter คาร์’เพนเทอะ ช่างไม้ 

cashier แคช’เชียร์ พนักงานรับจ่ายเงิน 

chef เชฟ หัวหน้าพ่อครัว 

chemist เคม’มิสทฺ นักเคมี 

clerk เคลิค เสมียน 

dancer ดาน’เซอะ นักเต้น 

designer ดิไซ’เนอะ นักออกแบบ 

detective ดิเทค’ทิฟว นักสืบ 

diplomat ดิพ’ละแมท นักการทูต 

doctor ดอค-เทอะ แพทย ์

driver ไดร’เวอะ คนขับรถ 

editor เอด,’ดิเทอะ บรรณาธิการ 

electrician อีเลคทริช’เชิน ช่างไฟฟ้า 

engine driver เอน’จิน ไดร’เวอะ พนักงานขับรถไฟ 

engineer เอนจินเนียร ์ วิศวกร 

farmer ฟาร์ม’เมอะ ชาวนา 

firefighter ไฟ’เออะไฟเทอะ พนักงานดับเพลิง 

fireman ไฟ’เออะเมิน นักดับเพลิง[ชาย] 

fisherman ฟิช’เชอะเมิน ชาวประมง 

flight attendant ไฟลทฺ อะเทน’เดินท พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

freelance ฟรี’ลานซฺ’ ท างานอิสระ 
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gardener การ์’เดินเนอะ ชาวสวน 

goldsmith โกลด’สมิธ ช่างทอง 

gourmet กัว’เม นักชิมอาหาร 

guide ไกด ฺ มัคคุเทศก์ 

hairdresser แฮร์’ดเรซเซอะ ช่างตัดผมสตรี 

inspector อินสเพค’เทอ สารวัตร, นายต ารวจ 

interpreter อินเทอฺพเระเทอะ ล่าม, ผู้แปล 

janitor แจน’นิเทอร์ ภารโรง 

journalist เจอร์’นะลิสทฺ นักหนังสือพิมพ ์

judge จัดจฺ ผู้พิพากษา 

laborer เล’เบอเรอะ กรรมกร 

lawyer ลอ’เยอะ นักกฎหมาย, ทนาย 

magician มะจิช’เชิน นักมายากล 

maid เมด คนใช้ผู้หญิง 

mason เม’เซิน ช่างก่อสร้าง 

mechanic มะแคน’นิค ช่างกล 

merchant เมอ’เชินทฺ พ่อค้า 

model โม’เดิล นางแบบ 

musician มิวซิซ’เชิน นักดนดร ี

navigator แนฟ’วิเกเทอะ ผู้น าทาง 

nurse เนิร์ซ ฺ นางพยาบาล 
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oculist ออค’คิวลิสทฺ จักษุแพทย์ 

officer ออฟ’ฟิสเซอะ เจ้าหน้าท่ี 

officialdom อะฟิช’เชิลดัม ข้าราชการ 

ophthalmologist ออฟแธลมอล’ลิจิสทฺ จักษุแพทย์ 

optometrist ออพทอม’มิทริสทฺ ผู้เช่ียวชาญการวัดสายตาประกอบแว่น 

painter เพน’เทอะ ช่างทาสี 

pharmacist ฟาร์ม’มะซิสทฺ เภสัชกร 

photographer ฟะทอก’ระเฟอะ ช่างถ่ายรูป 

pilot ไพ’เลิท นักบิน 

plumber พลัม’เมอะ ช่างประปา 

police พะลีส’ ต ารวจ 

politician พอลลิทิช’เชิน นักการเมือง 

postman โพสทฺ’เมิน บุรุษไปรษณีย์ 

priest พรีสทฺ นักบวชสอนศาสนา 

programmer โพร’แกรมเมอะ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

receptionist รีเซพ’เชินนิสทฺ พนักงานต้อนรับ 

reporter ริโพ-เทอะ ผู้รายงานข่าว 

sailor เซ’เลอะ ทหารเรือ 

salesclerk เซลซ’เคลิค พนักงานขายในร้าน 

salesman เซลซ’เมิน พนักงานขาย 

scientist ไซ’เอินทิสทฺ นักวิทยาศาสตร์ 
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sculptor สคัลพฺ’เทอะ ช่างแกะสลัก, ปั้น 

secretary เซค’ริเทอรี เลขานุการ 

security guard ซีเคียว’ริที การ์ด ยามรักษาความปลอดภัย 

servant เซอ’เวินทฺ คนรับใช้ 

shop assistant ชอพ อะซิส’เทินทฺ พนักงานประจ าร้าน 

shopkeeper ชอพ คี’เพอะ เจ้าของร้าน 

singer ซีง-เออะ นักร้อง 

soldier โซล’เจอะ ทหารบก 

sportsman สพอร์ทสฺแมน นักกีฬา 

student สทิว’เดินทฺ นักเรียน 

stylist สไท’ลิสทฺ นักตกแต่ง 

tailor เท’เลอะ ช่างตัดเส้ือ 

teacher ที’เชอะ ครู,อาจารย์ 

technician เทคนิช’เชิน ช่างไฟ 

veterinarian เวทเทอระแน’เรียน สัตวแพทย์ 

waiter เวท’เทอะ บริกรชาย 

waitress เว’ทริส บริกรหญิง 

watcher วอท’เชอะ ยามรักษาการณ์ 

writer ไร’เทอะ นักเขียน 
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การเปรียบเทียบ comparative and superlative 

            Comparative หรือ comparison คือ การเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบก็มี 3 ระดับ ใน

ระดับ Positive  ถือว่าง่ายสุดแล้ว เพราะไม่ต้องเปล่ียนแปลงค าคุณศัพท์เลย แค่เอา as…as มา

ประกอบแค่นั้นเอง แต่ก็ถือว่าเป็นฐานส าคัญส าหรับเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นท่ีสุด 

(comparative and superlative) คุณศัพท์คืออะไร ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในหัวข้อ Parts of Speech  

 

◊ คุณศัพท์ขั้นเท่ากัน (Positive adjective) คืออะไร  

โดยปกติการใช้ค าคุณศัพท์บรรยายส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยไม่เปรียบเทียบกับใครท่ีไหนจะเป็นการ

พูดถึงส่ิงๆเดียว เช่น 

A cat is big.     แมวตัวหนึ่ง ใหญ่ 

A man is tall.     ชายคนหนึ่ง ตัวสูง 

This car is expensive.    รถยนต์คันนี้ ราคาแพง 

The water in this pot is hot.   น้ าในหม้อใบนี้ ร้อน 

แต่ในขั้น Positive การเปรียบเทียบในขั้นเท่ากัน บ้างก็เรียกขั้นปกติ จะเปรียบเทียบสองส่ิงท่ี

มีอะไรๆเหมือนกนัทุกประการ โดยการเอา as…as มาค่ัน เช่น 

A cat is as big as a dog.   แมว ใหญ่ เท่ากับ หมา 

A man is as tall as a woman.   ผู้ชาย ตัวสูงเท่ากับ ผู้หญิง 

This car is as expensive as that car.  รถยนต์คันนี้ ราคาแพงเท่ากับ รถคันนั้น 

◊ คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective) คืออะไร 

ขั้นกว่าคือ การเปรียบเทียบส่ิงสองส่ิง ว่าส่ิงไหน สูง ต่ า ส้ัน ยาว เล็ก ใหญ่…..กว่ากัน เช่น 

A cat is bigger than a mouse.   แมว ใหญ่กว่า หนู 

A man is taller than a woman.  ผู้ชาย สูงกว่า ผู้หญิง 

This car is more expensive than that car.  รถยนต์คันนี้ แพงกว่า คันนั้น 

สังเกตได้ว่า ค าว่า กว่า ในภาษาอังกฤษคือการเติม -er than หรือบางที ใช้ more – than  
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◊ ค าคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective) คืออะไร 

ขั้นที่สุด หรือสูงสุด คือ การเปรียบเทียบต้ังแต่สามขึ้นไป แล้วปรากฏว่า มีส่ิงหนึ่งท่ี สูง ต่ า 

ส้ัน ยาว เล็ก ใหญ่….กว่าเพื่อนเลย เช่น 

A cat is the biggest animal in this room.   

แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ท่ีสุดในห้องนี้ (ออกจากห้องนีแ้ล้วคงไม่ใช่) 

Somchai is the tallest man in class. 

สมชายตัวสูงท่ีสุดให้ห้อง (เฉพาะห้องนี้) 

This is the most expensive car in Thailand.   

นี่คือรถยนต์ ท่ีแพงท่ีสุดในไทย 

สังเกตได้ว่า ค าว่า ท่ีสุด เป็นการเติม -est หรือ the most – ท าไมเป็นเช่นนั้น มันมีกฎเกณฑ์การใช้

อยู่ 

 

◊ การท าค าคณุศพัท์ให้เป็นขัน้กว่า และขั้นที่สดุ 

ให้จ าง่ายๆข้อแรกก่อนเลยคือ เติม -er ในขั้นกว่า และ  the  – est ส าหรับขั้นที่สุด เช่น 
 

 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

tall สูง taller สูงกว่า the tallest สูงท่ีสุด 

small เล็ก smaller เล็กกว่า the smallest เล็กท่ีสุด 

short ส้ัน shorter ส้ันกว่า the shortest ส้ันท่ีสุด 

long ยาว longer ยาวกว่า the longest ยาวที่สุด 

old แก ่ older แก่กว่า the oldest แก่ท่ีสุด 

cheap ถูก cheaper ถูกกว่า the cheapest ถูกท่ีสุด 
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♥ กฎการเติม  -er และ -est 

• ค าท่ีมีสระเสียงสั้นตัวเดียว และตัวสะกดตัวเดียว  ถ้าคุณสมบัติครบสองข้อนี้ ให้เติม
ตัวสะกดอีกตัวเข้าไป แล้วเติม -er -est เช่น 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

big  ใหญ่ bigger the biggest 

hot ร้อน  hotter  the hottest 

thin ผอม  thinner  the thinnest 

fat อ้วน  fatter  the fattest 

sad เศร้า  sadder  the saddest 

• ค าลงท้ายด้วย y  ให้ตัด y ออก แล้วเติม -ier -iest เช่น 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

dirty สกปรก dirtier the dirtiest 

dry แห้ง drier the driest 

funny ตลก funnier the funniest 

lucky โชคดี luckier the luckiest 

noisy เสียดัง noisier the noisiest 

• ค าสองพยางค์ท่ีลงท้ายด้วย -ed, -ful, -ing, -less, -ous ใหใ้ช้ more..than  และ the 
most ข้างหน้า เช่น 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

 worried เป็นกังวล more worried the most worried 
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 helpful ชอบช่วยเหลือ more helpful the most helpful 

 boring น่าเบื่อ more boring the most boring 

 useless ไร้ประโยชน ์ more useless the most useless 

famous มีช่ือเสียง more famous the most famous 

• ค าที่มีสามพยางค์ข้ึนไป ใหใ้ช้ more..than และ the most ข้างหน้า เช่น 

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

important ส าคัญ more important the most important 

expensive แพง more expensive the most expensive 

dangerous อันตราย more dangerous the most dangerous 

difficult ยาก more difficult the most difficult 

• ค าเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ ์

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

good ดี better the best 

bad เลว worse the worst 

far ไกล farther the farthest 

little เล็ก less the least 

many มาก more the most 
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การใช้ much, many, a lot of, lots of 

 

           much, many, a lot of, lots of  ทุกค ามีความหมายเหมือนกันว่าจ านวนมาก หรือ มี
ปริมาณมาก แต่ท้ัง 4 ค านี้ มีวิธีการใช้ท่ีไม่เหมือนกัน เพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆ เราสามารถแบ่งการใช้
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. much = ปริมาณมากใช้คู่กับค านามนับไม่ได้ (uncountable noun) เสมอ 
much + uncountable noun (นามนับไม่ได้) 

How much garbage is there in the room?    มีขยะในห้องมากแค่ไหน 
We do not need that much meat for this meal.   เราไม่ได้ต้องการเนื้อมาก

ขนาดนั้นส าหรับมื้อนี้ 
There’s not much time left before the deadline. ไม่มีเวลาเหลือมากนัก

ก่อน deadline 
I have not made much effort.   ฉันไม่ได้พยายามมากนัก 

2. many = จ านวนมากใช้คู่กับนามนับได้ท่ีเป็นพหูพจน์ (plural countable nouns) เสมอ 
many + plural countable nouns (นามนับได้ท่ีเป็นพหูพจน์) 
 

How many candidates have achieved band 7.0?    
ผู้สอบกี่คนได้ Band 7.0 
Are there many workers at the office today?    
มีพนักงานท่ีออฟฟิศวันนี้จ านวนมากไหม 
Not many Bangkokians support this policy.    
มีคนกรุงเทพจ านวนไม่มากท่ีสนับสนุนนโยบายนี้ 

3. much และ many สามารถใช้กับประโยคท่ีเป็นประโยคบอกเล่าได้เช่นกัน แต่จะใช้ใน
ภาษาท่ีเป็นทางการหรือภาษาเขียนมากกว่า ไม่เป็นท่ีนิยมใช้ในภาษาพูด ส่วนใหญ่มักจะพบในหนังสือ
ราชการ, เอกสารทางกฎหมาย, หรือบทความทางวิชาการ 

*** ข้อควรจ า *** ส่วนมากเราจะไม่ใช้ much และ many ในประโยคบอกเล่า ยกเว้นแต่เราจะใช้ 
much และ many คู่กับค าอื่นๆเหล่านี้ในประโยคบอกเล่า จะถือว่าใช้ได้ เช่น 
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so + much/many: 
I love you so much.   ฉันรักเธอมากนะ 
She has so many  เธอมีเพื่อนเยอะมาก 

 
much/many + of: 

She spent much of her life in foreign country. เธอใช้เวลาในชิวิตของเธอส่วนใหญ่ใน
ต่างประเทศ 
Many of us were angry about it.   พวกเราส่วนใหญ่โมโหกับมันมาก 

 

how + much/many: 
I want to tell you how much I love you.  ฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันรักคุณมากแค่ไหน 
Jay know how many places I like to go.   เจย์รู้ว่าท่ีๆฉันชอบไปมีท้ังหมดกี่ท่ี 
 

too + much/many: 
There are too many cars here.  ท่ีนี่มีรถมากเกินไป 
I have too much work to finish today.  ฉันมีงานมากเกินไปท่ีจะต้องท าให้เสร็จภายใน
วันนี ้

 
3. a lot of และ lots of: ใช้ได้ท้ังกับค านามนับได้และนับไม่ได้ กล่าวคือ หากใช้กับค านาม

นับได้ ค านามนั้นจะต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้น แต่หากใช้กับค านามนับไม่ได้ จะใช้กับรูปเอกพจน์ มักจะ
ใช้กับประโยคบอกเล่า ท่ีเป็นภาษาพูด หรือภาษาเขียนท่ีไม่เป็นทางการ lots of จะมีความไม่เป็น
ทางการมากกว่า a lot of 

a lot of / lots of  +  นามนับได้พหูพจน์ / นามนับไม่ได้ 

 
A lot of people went to the concert. / Lots of people went to the concert.  
มีคนจ านวนมากไปดูคอนเสิร์ต 
 

I have a lot of cats at my house. / I have lots of cats at my house.  
ฉันมีแมวเยอะมากอยู่ท่ีบ้านของฉัน 
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There was a lot of snow last week. / There was lots of snow last week.  
มีหิมะตกเยอะมากเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว 
 

There’s a lot of information to record. / There’s lots of information to record.  
มีข้อมูลมากมายท่ีจะต้องบันทึก 
 

การใช้ some และ any 

some กับ any เป็นค าน าหน้าค านามท่ีใช้บอกปริมาณ แปลว่า “บ้าง หรือ จ านวนหนึ่ง” ท้ังสองค านี้
สามารถน าหน้าค านามนับไม่ได้ และค านามนับได้พหูพจน์ได้ เช่น 

some milk                any coffee 
some tourists          any students 
เราจะใช้ some ในประโยคบอกเล่า เช่น 
We have some milk in the fridge. 
There are some books on the shelf. 

some สามารถใช้ในกรณีท่ีเป็นประโยคค าถามได้ แต่จะเป็นประโยคค าถามท่ีผู้ถามมั่นใจอยู่แล้วว่า
เขาจะตอบ yes เช่น 

Would you like some coffee? 
Have you lost something? 
Could I have some water, please? 

ส าหรับ any เราใช้ ในประโยคค าถามและประโยคปฏิเสธท่ัวๆไป เช่น 
ประโยคปฏิเสธ 

I don’t have any money left. 
There aren’t any birds in the tree. 

** ประโยคปฏิเสธในท่ีนี้รวมไปถึงประโยคบอกเล่าท่ีมีค าท่ีมีความหมายในเชิงปฏิเสธ ถึงแม้ว่าจะไม่มี
ค าว่า not อยู่ในประโยคก็ตาม เช่น 

I hardly ask for any help. 
We can’t live without any water. 

ประโยคค าถาม 
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Do you have any pens? 
Have you found anything important? 
Is there any coffee in the cup? 

นอกจากนี้เรายังใช้ any ในกรณีท่ีเป็นเรื่องท่ีไม่เจาะจง เช่น 
Which dress would you like to wear to the party? 
คุณอยากใส่ชุดไหนไปงานปาร์ต้ี 
Any dress. 
ชุดไหนก็ได้ 

เรายังใช้ any กับประโยค If-clause ได้อีกด้วย เช่น 
If anyone wants to answer the question, please raise your hand. 
If anything goes wrong, I’ll cancel the project. 

การใช้ little, a little / few, a few 

การใช้ little กับ a little 

โครงสร้าง little/ a little + นามนับไม่ได้ 

little  นิ๊ดเดียว 

a little นิดหน่อย 

สองค านี้ไว้น าหน้าค านามท่ีนับไม่ได้ ต่างก็แปลว่า ปริมาณเล็กน้อยน้อยด้วยกันท้ังคู่ แต่ค าว่า little 

ปริมาณจะน้อยกว่า a little เช่น 

There is a little water in the bottle. มีน้ านิดหน่อยอยู่ในขวด ( รินแล้วเด็กกินอิ่ม) 

There is  little milk  in the glass. มีนมนิดเดียวในแก้ว (เหลือแค่ไม่กี่หยดติดก้นแก้ว) 

การใช้ few , a few 

โครงสร้าง few/ a few + นามนับได้พหูพจน์ 

a few เยอะกว่า few ยกตัวอย่างเช่น 

Few students go to school by bike.  นักเรียน สองสามคน ไป โรงเรียน โดย 

รถจักรยาน 

A few cats are sleeping on the ground. แมว ส่ีห้าตัว ก าลังนอนหลับ บน พื้น 

สรุปหลักการง่ายๆ คือ ค าว่า little น าหน้านามนับไม่ได้ few น าหน้านามนับได้ ถ้ามี a น้ าหน้า 

หมายความว่ามี่จ านวน หรือปริมาณมากกว่า 
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ข้อสอบสาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
 

มาตรฐาน  ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความเห็น

อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด 3/3  ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  ให้สัมพันธ์กับประโยค  และข้อความท่ี

ฟังและอ่าน 

 
Directions : Read the following passages and choose the best answers to the 
questions.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passage 1 
This sign tells you that a crossroad or intersection is ahead. Be prepared to slow down and stop. 
Be sure to look both ways before turning or proceeding ahead. 

 
1. Which indicates the sign described above? 

1.   2.    3.  4.  
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2. Which of the following is the unicorn? 

1.       2.    

3.      4.  

 
 
 

 

Passage 2 

Unicorn and Pegasus 
“I’m the handsomest creature there is!” 

Said the Unicorn. 
“I have a lovely, shiny coat, 

And such a pretty horn.” 
Pegasus said, “You’re not so great, 

I can fly!” He laughed. 
“I have a lovely pair of wings. 
I think your horn looks daft!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Which of the following is the unicorn? 

1.  2.   3.   4. 
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3. Why were so many people waiting in front of the store 
1. To buy discounted things  2. To be on strike 
3. To follow the store regulations 4. To break into the store 

 
4. What happened to the man the first time he went to the front of the line? 

 1. He was cursed and kicked. 
 2. He was driven away and yelled at. 
 3. He was pushed to the very front. 
 4. He was seriously injured by the people along the line. 

 
5. What would the most likely happen to the man in the end? 

 1. He would go back home. 
 2. He would remain at the back of the line. 
 3. He would wait until the line was shorter. 
 4. He would be allowed to go in front of the line and open the store. 

 

Passage 3 : For items 3-5 

It was the day of the big sale. Rumors of the sale and some advertising 
in the local paper were the main reason for the long line. The line was formed 
by 8.30 in the morning in front of the store. A small man pushed his way to 
the front of the line. But he was pushed back with loud and colorful curses 

On the man’s second attempt, he was punched at the jaw and knocked 
around a bit. He was then thrown to the end of the line again. As he got up 
the second time, he said to the person at the end of the line, “That does it! If 
they hit me one more time, I don’t open the damn store!” 
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3. .Which is the best title for this passage? 

 1. Unusual Birthday Rituals  2. Russian Bad Omens 
 3. Strange Russian Traditions  4. Do’s and Don’ts of Birthdays in 
Russia 
 
เฉลย    ข้อ  4    
เหตุผล  (ค าถาม) ช่ือเรื่องท่ีดีท่ีสุดส าหรับบทความนี้คือข้อใด?   
 

6.Which is the best title for this passage? 
1. Unusual Birthday Rituals  2. Russian Bad Omens 
3. Strange Russian Traditions  4. Do’s and Don’ts of Birthdays in Russia 

 
 
 
 
 
 
 

Passage 4 : For items 6 

 Russians generally don’t celebrate birthdays before the actual day 

because this is considered bad luck. There is a belief that the birthday boy or girl 

who celebrates a birthday in advance may not live to see his or her special day. 

Also, many people don’t celebrate the 40th because this number is associated 

with death. 

 In Russia, a birthday celebration is usually a great dinner with many dishes. 

It is a custom for the birthday person to provide the feast, and this includes 

paying for dinner if the celebration takes place in a restaurant. 

 Russians do not give some kinds of presents to birthday persons. Knives 

and scissors symbolize future conflict and are therefore seen as a bad omen. 

Likewise, scarves and handkerchiefs represent sorrow and clocks are a sign of 

departure. An empty purse is believed to cause poverty. Flowers given for a 

birthday celebration must be in odd number. An even number of flowers 

indicates misfortune and even death. 
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Passage 5 : For items 7-10 

  
A team of scientists has come up with a plan they say could help rebuild the Arctic 

ice cap. The ice cap is a huge area of sea ice that covers most of the Arctic Ocean all year 

round. Usually, the sea ice gets thicker and spreads further each winter, but this hasn’t 

happened for the past few years. 

 Last month, the ice cap had shrunk to its smallest size since scientists began keeping 

records of it 38 years ago. The weather in the Arctic has been unusually warm this winter. 

Some days, temperatures have been 20 degrees Celsius higher than is normal for this time of 

year. 

 The Arctic ice cap is important because sea ice reflects heat and light from the sun 

back into space. With less ice, the ocean would absorb more heat. The Arctic would warm up 

even more quickly, and more ice would melt. Without sea ice, many animals would lose their 

natural habitats and could become endangered. It could also affect the weather, with more 

storms and erosion along the coast. 

 Dr. Steven Desch and a group of scientists from Arizona State University in the United 

States think they can help to build up Arctic sea ice again. They want to install wind-powered 

pumps on the existing sea ice. During the winter, the pumps would spread water from the 

ocean over the surface of the ice where it would freeze and form a new layer of ice. The 

scientists say that in 10 years, this could and an extra meter of ice to the ice cap. (The Arctic 

ice cap is about two to three meters trick right now) 

 The plan would require about 10 million pumps and it would be very expensive 

about $655 billion. Some other scientists are wondering if the pumps would actually work in 

harsh Arctic conditions. They are also concerned about how the project might affect the 

environment. 

 

 

 

 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 69 

 

7. According to paragraph 2, what actually affected the ice cap? 
 1. Hot weather    2. Heavy storms  
 3. Harsh Arctic conditions  4. Coastal erosion  

 
8. According to the passage, what are the scientists proposing to do? 

 1. To reduce greenhouse gases   
 2. To strengthen the Arctic ice cap 
 3. To find new habitats for animals 
 4. To solve the problems of environment  

 
9. What is NOT mentioned in paragraph? 

 1. How the wind-powered pumps work  
 2. How to install the wind-powered pumps 
 3. The current state of the Arctic ice cap 
 4. Time taken for a layer of ice to form 

 
10. In the last paragraph, how do some other scientists feel about the project? 

1. Confident  2. Excited  3. Uncertain  4. Relieved  
 
(11-12) Directions: Read this following bus timetable and choose the best  
answer 
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11. If you have a 1,000 Baht note to pay for a ticket to Lampang, how much 
change will you get?  

1. 278 Baht  2. 390 Baht  3. 610 Baht  4. 722 Baht  
12. If you take the bus from Uttaradit on Friday, what time will you arrive in 
Bangkok?  

1. at 9 pm. on Friday  
2. at 10 pm. on Friday  
3. at 4:30 am. on Saturday  
4. at 5:30 am. on Saturday 

 

(13-14) Directions: Read the following pie graph and choose the best answer. 
 

 

 

 

 

 

 

 
13. According to the pie graph, which reasons for foreign tourists in Thailand 
were the same percentages?  

1. Pass and Holiday  
2. Holiday and Culture  
3. Beautiful Place and Pass  
4. Beautiful Place and Culture  
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14. Which one was the highest reason of the foreign tourists for visiting 
Thailand?  

1. Pass  
2. Holiday  
3. Culture  
4. Beautiful Place 

 

(15-16) Directions: Read the following bar graph and choose the best answer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. According to the bar graph, which was the highest percentage of males’ 
favourite website?  

1. Mweb  
2. Pantip  
3. Yahoo  
4. Sanook  
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16. From the bar graph, we found that_______________.  
1. male and female had the same interest  
2. male and female subjects mostly chose Sanook  
3. the lowest percentage of male subjects' favorite website was hotmail  
4. the highest percentage of female subjects' favorite website was Yahoo 

 

Directions: Read the following cartoons and choose the best answer.  
(17-18)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. According to the cartoon, we can conclude that_______________.  

1. This family is very rich.  
2. There are 4 members in this family.  
3. The father is unhappy to pay for all.  
4. Everyone has information technological devices except the father.  

18. Why does the father look mad?  
1. Because he hasn’t got any money now.  
2. Because the children make a loud noise.  
3. Because he was annoyed by the children.  
4. Because he has to pay much more money. 
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19. According to the cartoon, who will pass the exam?  
1. The dog  
2 .The seal  
3. The monkey  
4. The penguin  
 

20. According to the cartoon, which is NOT true?  
1. The selection is fair.  
2. The fish will not be happy.  
3. There are seven candidates.  
4. That man is not a good judge. 
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21. From the cartoon, it implies that_______________.  
1. The football players are very good.  
2. The boy’s parents often like to yell at him.  
3. The football players’ parents don’t yell at them.  
4. The football players don’t like their parents’ yelling. 

22. From the sign, which is TRUE?  
1. Everyone can sit here.  
2. Only the man can sit here.  
3. Only the priest can sit here.  
4. A broken leg man can sit here. 

23. Which is TRUE?  
1. You can load your bag here.  
2. You can take your luggage here.  
3. You can claim for the new bag here.  
4. You can request for the new bag here 
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24. What should the drivers do when they see this sign?  
1. They have to turn back.  
2. They can drive in one direction.  
3. They have to stop their vehicles.  
4. They can’t keep continue driving. 

 

25. From the sign, what does it say?  
1. Falling rocks are here.  
2. The rocks are falling now.  
3. There is a mountain with a lot of rocks.  
4. It’s dangerous, be careful of the falling rocks. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
26. From the chart above, which is not true about MERS CORONAVIRUS?  

1. It’s spread into USA.  
2. It’s spread into Europe.  
3. It’s spread into South America.  
4. It’s spread into the Middle East. 
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27. Which is true about the ticket?  

1. This is a child’s ticket.  
2. This tickets cost 16.50 dollars.  
3. The destination of this train is Liverpool.  
4. This ticket is for trains leaving Liverpool. 

 
(28-30) Directions: Read the following poem and choose the best answer.  
 

I love the sun, I love the sky,  
I love the wind that whistles by.  

I love the grass, I love the flowers,  
I love the cool refreshing showers.  

I love the snow, I love the trees,  
I love the summer’s cooling breeze.  

I love the rain that pours and pours.  
I love most everything outdoors.  

28. According to the poem, which is TRUE?  
1. The poet likes being outdoors in summer.  
2. The poet is very happy with nature outdoors.  
3. The poet loves shower as it helps flower grows  
4. Everything outdoors you can only find in the countryside.  
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29. From the poem, the poet is_______________.  
1. drowsy and sad  
2. lively and happy  
3. an outdoor man  
4. a daydreamer and lively  
 

30. Which is the best title for the poem?  
1. Sky  
2. Weather  
3. Outdoors  
4. Happiness 
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เฉลยข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 

มาตรฐาน ต 1.1  ตัวช้ีวัด ม.3/3    

 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
1 1 21 4 
2 3 22 4 
3 1 23 2 
4 2 24 2 
5 4 25 4 
6 4 26 3 
7 1 27 3 
8 2 28 2 
9 2 29 2 
10 2 30 3 
11 1   
12 3   
13 1   
14 4   
15 4   
16 2   
17 3   
18 4   
19 3   
20 1   
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ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ 

                           คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผล  

                           และยกตัวอย่างประกอบ 

 
จุดประสงค์  
   ผู้เรียนสามารถเลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ 

 

เนื้อหา   

         การจับใจความส าคัญ เช่น หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุนจากส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 
• ค าถามเกี่ยวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม ใช่หรือไม่ 
- Yes/No Question 
- Wh-Question 
- Or-Question etc. 
• ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น I think…/I feel…/I 
believe…/     I agree/ disagree…/I don’t believe…/I have no idea… 
- if clauses 
- so…that/such…that 
- ค าสันธาน (conjunctions) and/but/or/ because/so/ before/after etc. 
- Infinitive pronouns: some, any, someone, anyone, everyone, one, ones etc. 
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หลักการใช้ Yes-No Question 

1. ถามน าขึ้นต้นด้วย Verb to be 

ถ้าประโยคนั้นมี Verb to be ให้น ามาวางข้างหน้าได้เลย ดังเช่นรูปประโยคต่อไปนี้ 

ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม การตอบ 

  He is a teacher. 
  (เขาคือคุณครู) 

  Is he a teacher? 
  (เขาคือคุณครูใช่ไหม?) 

  Yes, he is. 
  (ใช่ เขาเป็น) 
  No, he isn’t. 
  (ไม่ เขาไม่ได้เป็น) 

 

ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม การตอบ 

  You are Japanese. 
  (คุณเป็นคนญี่ปุ่น) 

  Are you Japanese? 
  (คุณเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหม?) 

  Yes. I’m. 
  (ใช่ ฉันเป็น) 
  No, I’m not. 
  (ไม่ ฉันไม่ได้เป็น) 

  He was a doctor. 
  (เขาเคยเป็นหมอ) 

  Was he a doctor? 
  (เขาเคยเป็นหมอหรือ?) 

  Yes, he was. 
  (ใช่ เขาเป็น) 
  No, he wasn’t. 
  (ไม่ เขาไม่ได้เป็น) 

  They were at school 
yesterday. 
  (เมื่อวาน พวกเขาอยู่ท่ีโรงเรียน) 

  Were they at school 
yesterday? 
  (เมื่อวาน พวกเขาอยู่ท่ีโรงเรียน
หรือเปล่า?) 

  Yes, they were. 
  (ใช่ พวกเขาอยู่) 
  No, they weren’t. 
  (ไม่ เขาไม่ได้อยู่) 

2. ถามขึ้นต้นด้วย Verb to do 

ถ้าประโยคท่ีเราจะถามไม่มี Verb to be ให้น า Verb to do มาใช้น าหน้าประโยค โดยใช้รูปเอกพจน์
หรือพหูพจน์ตามประธาน ดังเช่นรูปประโยคต่อไปนี้ 
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ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม การตอบ 

  You know her name. 
  (คุณรู้จักช่ือของเธอ) 

  Do you know her name? 
  (คุณรู้จักช่ือของเธอไหม?) 

  Yes, I do. 
  (ค่ะ ฉันรู้จัก) 
  No, I don’t. 
  (ไม่ ฉันไม่รู้จัก) 

  She plays the piano. 
  (เธอเล่นเปียโน) 

  Does she play the piano? 
  (เธอเล่นเปียโนไหม?) 

  Yes, she does. 
  (ค่ะ เธอเล่นเปียโน) 
  No, she doesn’t. 
  (ไม่ค่ะ เธอไม่ได้เล่นเปียโน) 

  You walked to school 
yesterday. 
  (คุณเดินไปโรงเรียนเมื่อวาน?) 

  Did you walk to school 
yesterday? 
  (เมื่อวานนี้คุณเดินไปโรงเรียนหรือ
เปล่า?) 

  Yes, I did. 
  (ค่ะ ฉันเดินไปโรงเรียน) 
  No, I didn’t. 
  (ไม่ ฉันไม่ได้เดินไป
โรงเรียน) 

 
  **ข้อสังเกต เม่ือเราใช้ Do, Does หรือ Did อย่าลืมเปลี่ยนรูปกาลและพหูพจน์/เอกพจน์ตาม
ประธานด้วย 

3. ถามขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย 

หากประโยคนั้นมีกริยาช่วยตัวอื่น ๆ เช่น Can, Could, Will, Would, Shall, Should ให้เอา
ค ากริยาเหล่านี้ขึ้นต้นแล้วตามด้วยประโยคค าถาม เช่น 

 

ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม การตอบ 

  You can speak Chinese. 
  (คุณพูดภาษาจีนได้) 

  Can you speak Chinese? 
  (คุณพูดภาษาจีนได้ไหม?) 

  Yes, I can. 
  (ค่ะ ฉันพูดได้) 
  No, I can’t. 
  (ไม่ค่ะ ฉันพูดไม่ได้) 
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  You will go with us. 
  (คุณก็จะไปกับพวกเราด้วย) 

  Will you go with us? 
  (คุณจะไปกับพวกเราด้วยไหม?) 

  Yes, I will. 
  (ค่ะ ฉันจะไปด้วย) 
  No, I won’t. 
  (ไม่ค่ะ ฉันไม่ได้ไปด้วย) 

  You could tell me your 
name. 
  (คุณจะบอกช่ือของคุณให้ฉัน
ทราบ) 

  Could you tell me your 
name? 
  (คุณจะบอกช่ือของคุณให้ฉัน
ทราบได้ไหม?) 
  

  Yes, I could. 
  (ค่ะ ฉันบอกได้) 
  No, I couldn’t. 
  (ไม่ค่ะ ฉันบอกไม่ได้) 

 

ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อบอกความคิดเห็น 

เรามาเร่ิมจากประโยคสั้นๆ ใช้ง่ายๆ ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไปกันก่อนนะคะ 
ซ่ึงทั้งหมดนี้สามารถแปลรวมๆ เป็นภาษาไทยประมาณว่า “ฉันคิดว่า...” นั่นเอง 

 
-    I think… (ฉันคิดว่า...) 
-    I feel… (ฉันรู้สึกว่า...) 
-    I guess… (ฉันว่า...) 
-    I believe… (ฉันคิด/เช่ือว่า...) 
-    I suppose… (ฉันเดาว่า...)  

คราวนี้ลองมาดูประโยคที่มีความหมายยาวเพิ่มขึ้นและเปน็ทางการเพิ่มขึ้นอีกสักนิด 
ซ่ึงใช้ในการแสดงความคิดเห็นที่มาจากตัวเราเอง 

      
-    In my opinion, … (ในความคิดของฉัน...) 
-    In my view, … 
-    In my eyes, … 
-    To my mind, … 
-    I’m sure that… (ฉันมั่นใจว่า...) 
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-    I have no doubt that… 
-    According to me… (โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่า...) 
-    Personally, I think…  
-    Speaking personally… 
-    From my perspective… (จากมุมมองของฉัน...) 
-    From my viewpoint… 
-    I would like to point out that… (ฉันอยากจะช้ีให้เห็นว่า...) 
แล้วถ้าส่ิงท่ีเราต้องการเสนอ เป็นมุมมองท่ีตรงกับคนส่วนใหญ่ จะพูดอย่างไรได้บ้าง? 
-    It is generally accept that… (คนส่วนใหญ่ยอมรับ/มีความเห็นว่า...) 
-    It is thought that… 
-    Some people say that… 
-    It is considered… 

ในกรณีที่เราต้องการเสนอความคิดเห็นขึ้นมากลางการสนทนา 
เราจะสามารถสื่อสารอย่างไรที่จะดูสุภาพ ไม่น่าเกลียด 

 
-    Excuse me, but in my opinion… 
-    Excuse me for interrupting, but… 
-    Would you mind if I add something? 
-    Sorry to cut you off, but… 
-    Well, that reminds me that… 
-    Before you move on, I would like to say something. 
-    I don’t mean to intrude, but… 
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การใช้ if clause (Conditional Sentences) 

if clause คืออะไร 

• if แปลว่า ถ้า 
• clasue แปลว่า อนุประโยค 

ดังนั้น if clause คือ อนุประโยค ถ้า….. 

conditional sentences คอื 

• conditional แปลว่า เงื่อนไข 
• sentences แปลว่า ประโยค 

conditional sentences คือ ประโยคเงื่อนไข 

สรุปว่า เรารู้จัก if clause กับ ประโยคเงื่อนไข แต่ความหมายไปคนละทางเลย เอาเป็นว่าวันนี้เรามา
เรียนเรื่อง IF CLAUSE – ประโยคเงื่อนไขกันนะครับ ว่ามีกี่แบบ เอาไปใช้อย่างไรบ้าง 

ท่ีมันได้ช่ือว่า if clause เพราะว่าหลังค าว่า if….. จะเป็นอนุประโยค คือ ประโยคท่ีไม่สมบูรณ์นั่นเอง 
เช่น ถ้าคุณพบเจน, ถ้าคุณรวย, ถ้าคุณถูกล็อตเตอรี่ เป็นต้น 

หลักการใช้ if clause 

โครงสร้างประโยค if clause 

โครงสร้างของประโยคสามารถท่ีจะเอา If clause น าหน้า Main clause หรือ เอา Main clause 
น าหน้า If clause ก็ได้ เช่น 

• If clause , Main clause  
If you love me, I will love you. 

• Main clause If clause 
I will love you if you love me.  
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if clause มีทั้งหมด 4 แบบ 

       จริงๆแล้วมันมี 3  คือ Type 1, Type 2, Type 3 แต่ท่ีเพิ่ม เป็น 4 เพราะเอา Type 0 เข้ามา
เรียนเสริมก็แค่นั้นเอง บางต ารามีถึง 5 อันก็มี 

1.  Zero Conditional Sentences  หรือ  if clause type 0  
2.  First Conditional Sentences หรือ  if clause type 1 
3.  Second Conditional Sentences  หรือ  if clause type 2 
4.  Third Conditional Sentences หรือ  if clause type 3 

หลักการใช้ Zero Conditional Sentences  หรือ  If clause type 0 

Zero Conditional แปลว่า ประโยคเงื่อนไขชนิด 0 ไม่ต้องสนใจช่ือชนิดของมันให้มากนะครับ ให้
โฟกัสไปท่ีหลักการน าไปใช้แล้วกัน 

การน าไปใช้: 

• น าไปใช้กับข้อเท็จจริงทั่วไปบนโลกและในจักรวาล 

โครงสร้างของประโยค 

type if-clause main clause 

     0 Simple Present Simple Present 

If I +V1 ., I V1 

ถ้าฉันเหนื่อย ฉันนอน 
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ตัวอย่างประโยค if clause type 0 

• If I am tired, I go to sleep. 
ถ้าฉันเหนื่อน ฉันนอน – ทุกครั้งท่ีฉันรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้า ฉันนอนเอาแรงก่อน 

• Your wife gets angry if you smoke. 
แฟนนายโกรธ ถ้านายสูบบุหรี่ – เห็นหล่อนวีนทุกครั้งท่ีนายสูบ 

• If you go to the park, you can see Jo in the shop. 
ถ้าคุณไปสวน คุณสามารถพบโจได้ในร้าน – โจท างานท่ีนั่น ไปก็เจอเลย 

• You must pay 100 baht , if you want to watch this movie. 
 

• คุณต้องจ่าย 100 บาท ถ้าคุณต้องการชมหนังเรื่องนี้ – ราคาต๋ัวระบุว่า 100 ก็ต้องจ่าย 100  

ในบางกรณีสามารถใช้ค าว่า When ก็ได้ เพราะมีความหายเดียวกัน เช่น 

• If I am tired, I go to sleep. 
ถ้าฉันเหนื่อย ฉันไปนอน 

• When  I am tired, I go to sleep. 
เมื่อฉันเหนื่อย ฉันไปนอน 

หลักการใช้ First Conditional Sentences  หรือ  If clause type 1 

ประโยคเงื่อนไขชนิดท่ี 1 

การน าไปใช้: 

• น าไปใช้กับเหตุกาณ์ท่ีคิดว่าน่าจะเป็นจริงได้ หรือคาดว่าน่าจะเป็นไปได้ สรุปก็คือว่า มี
ความเป็นไปได้สูงเลยหล่ะ 
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โครงสร้างของประโยค 

type if-clause main clause 

    1 Simple Present 
will-future or  
(Modal + infinitive) 

If I +V1 ., I  will + V1 / If I +V1 ., I  may + V1 

ถ้าฉันเรียนหนักๆ ฉันจะสอบผ่าน 

ตัวอย่างประโยค if clause type 1 

• If I study hard, I will pass the exam. 
ถ้าฉันเรียนหนักๆ ฉันจะสอบผ่าน – ฉันมั่นใจว่าอย่างนั้น (อาจไม่ผ่านก็ได้) 

• Your wife will get angry if you smoke. 
แฟนนายจะโกรธเอานะ ถ้านายสูบบุหรี่ – ฉันเป็นเพื่อนหล่อนรู้จักนะสัยเธอดี (อาจไม่โกรธก็
ได้ อันนั้นมนัแต่ก่อน) 

• If you go to the park, you will see Jo in the shop. 
ถ้าคุณไปสวน คุณอาจจะพบโจได้ในร้านก็ได้ – ฉันไปสวนแล้วเห็นโจกินข้าวร้านนั้นบ่อยๆ 
(ไปอาจไม่เจอ) 

• You must pass this test , if you read this book. 
นายต้องผ่านการทดสอบแน่ๆ ถ้านายอ่านหนังสือเล่มนี้ – ฉันมั่นใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์ (ฮ่าๆ 
อาจตกอีกก็ได้) 

• If I see John, I’ll tell him. 
ถ้าฉันเจอจอห์น ฉันจะบอกเขาเอง – อาจไม่เจอก็ได้ หรือเจออาจลืมบอกอีกก็ได้ 

• You will feel better if you sleep enough. 
คุณจะรู้สึกดึข้ึน ถ้าคุณนอนเพียงพอ – อาจจริงของคุณ หรือไม่จริงก็ได้ 

• If it rains, we will play inside. 
ถ้าฝนตกเราจะเล่นข้างใน  – เราคิดไว้อย่างนั้น พอฝนตกจริงอาจวิ่งเล่นข้างนอกก็ได้ 
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• If I have money, I will buy a BMW. 
ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะซื้อ BWM – ตอนนี้ก าลังเก็บเงิน คาดว่าถ้าเงินครบน่าจะได้ออกสักคัน 

หลักการใช้ Second Conditional Sentences  หรือ  If clause type 2 

ประโยคเงื่อนไขชนิดท่ี 2 

การน าไปใช้: 

• น าไปใช้กับเหตุการณ์ท่ีเพ้อฝัน หรือไม่เป็นจริง 

โครงสร้างของประโยค 

type if-clause main clause 

    2 Simple Past would + infinitive 

could  กับ might ใช้แทน would ได้นะ 

If I +V2 ., I  woud+ V1 

ถ้าฉันถูกล็อตเตอรี่ ฉันจะท่องเท่ียวรอบโลก 

 

ตัวอย่างประโยค if clause type 2 

• If I won the lottery, I would travel around the world. 
ถ้าฉันถูกล็อตเตอรี่นะ ฉันจะเดินทางรอบโลกเลย – เพ้อไป ชาตินี้จะมีโอกาศไหม 

• If I had time, I would learn more English. 
ถ้าฉันมีเวลานะ ฉันจะเรียนอังกฤษให้มากขึ้น –  เรียนเอาแค่ผ่านก่อนเถอะ เวลาแทบจะไม่มี
เหลืออยู่แล้ว 
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• I would be happy if I had 1 billion baht. 
ฉันคงมีความสุขมากเลย ถ้าฉันมีเงินสักพันล้าน – รอชาติหน้าบ่ายๆเหอะ งานการก็ไม่ท า คง
เป็นไปได้หรอก 

• If I were you, I would take the offer. 
ถ้าฉันเป็นนาย ฉันจะรับข้อเสนอนะ – นายเป็นฉันไม่ได้หรอก คนละคนกัน 

• I would leave early, if the boss allowed. 
ฉันจะกลับเร็วหน่อย ถ้าเจ้านายอนุญาต – ฝันไปเหอะ นายเขี้ยวจะตายไป 

• I would ask for the numbers if I saw a ghost. 
ฉันจะขอหวย ถ้าฉันเจอผี – ฮ่า….พูดเป็นเล่นไป 

• If I had money, I would buy a BMW. 
ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะซื้อ BMW – แต่ฉันไม่มีอ่ะ ท างานได้มาก็ใช้หมด  

หลักการใช้ Third Conditional Sentences  หรือ  If clause type 3 

ประโยคเงื่อนไขชนิดท่ี 3 

การน าไปใช้: 

• น าไปใช้กับเหตุกาณ์ท่ี ตรงข้ามกับความเป็นจริง ณ ตอนนั้น ส่วนมากจะเป็นการร าพึง
ร าพันเสียดายภายหลัง ณ ตอนนี้ 

โครงสร้างของประโยค 

type if-clause main clause 

    3 Past Perfect would + have + past participle 

could  กับ might ใช้แทน would ได้นะ 

If I +had + V3 ., I  woud+ have+ V3 

ถ้าฉันเรียนหนัก ฉันก็สอบผ่านไปแล้ว 
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ตัวอย่างประโยค if clause type 3 

• If I had studied hard, I would have passed the test. 
ถ้าฉันเรียนหนักนะ ฉันคงสอบผ่านไปแล้ว – ความจริงคือ ตอนนั้นไมไ่ด้เรียนหนัก แล้วสอบ
ตก 

• If you had taken medicine, you wouldn’t have got a headache. 
ถ้านายกินยานะ นายคงไม่ปวดหัวหรอก – ความจริง ตอนนั้นไม่ได้กนิ แล้วปวดอยู่ตอนนี้ 

• If he had won the singing contest, he would have got a BMW. 
ถ้าเขาชนะการประกวดร้องเพลง เขาคงได้ BMW ไปแล้ว – ความจริงคือ ตอนั้นแพ้ ขับเก๋ง
คันเก่าต่อไปเถอะ 

• If she had known that I was sick, she wouldn’t leave me alone. 
ถ้าหล่อนรู้ว่าฉันป่วยนะ หล่อนคงไม่ท้ิงให้ฉันอยู่คนเดียวหรอก – ความจริงคือ ตอนนั้นหล่อน
ไม่รู้ ฉันต้องอยู่คนเดียวดูแลตัวเอง 

• We would have played football if It hadn’t rained. 
พวกเราคงได้เล่นฟุตบอลแล้วแหล่ะ ถ้าฝนไม่ตกหน่ะ – ความจริงคือ ตอนนั้นไมไ่ด้เล่นเพราะ
ฝนตก 

• If I had had money, I would have bought a BMW. 
ถ้าฉันมีเงินนะ ฉันจะซื้อ BMW – เหตุการณ์คือไปมอเตอร์โชว์ตอนนั้น เงินร่อยหรอ ไม่อาจ
ซื้อได้ แต่ตอนนี้มีเงินเป็นฟ่อน 

 

Wh-questions 
อธิบายหลักการใช้ Wh-questions 

Wh Question คืออะไร 

Question คือ ค าถาม 

ดังนั้น Wh-questions ก็คือ ค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย Wh แต่เวลาเขาเรียนกันจริงๆ เนี่่ยจะมี How พ่วง

มาด้วยอีกตัว 

ค าถามในภาษาอังกฤษมีอยู่ 2 ประเภท  คือ 

Yes/ No Questions เป็นค าถามท่ีต้องตอบว่า Yes กับ No ใช่หรือไม่ 
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Wh questions เป็นค าถามท่ีต้องการค าตอบว่า ใคร อะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ท่ีเราก าลังจะ

เรียนรู้กันวนันี ้

Wh Question มีอะไรบ้าง 

Wh questions ได้แก่ Who What Where When Why Whose Whom และ how อย่างท่ีบอกไว้

แล้วว่า How ไม่ใช่ wh ขึ้่นต้นแต่ถูกจัดอยู่ในหมวดนี้นะครับ 

 

Who ฮู  ใคร 

ถามว่า ใคร ค าตอบต้องตอบเป็นบุคคล เช่น 

Who is this? นี่ คือ ใคร 

This is John. นี่ คือ จอน 

Who ate my cake? ใคร กินเค้กของฉัน 

Mom! แม่ไง 

Who are they? พวกเขา เป็น ใคร 

They are my friends. พวกเขา เป็น เพื่อน ของฉัน 

 
What ว็อท อะไร 
ถามว่า อะไร ค าตอบต้องเป็น สัตว์ หรือส่ิงของ เช่น 
What is this? นี่ คือ อะไร 
This is a cat. นี่ คือ แมว 
What is your name? ช่ือ ของคุณ คือ อะไร 
My name is Tom. ช่ือ ของผม คือ ทอม 
What do you eat? คุณ กิน อะไร 
I eat rice. ฉัน กิน ข้าว 
 
Where แว ที่ไหน 
ถามว่า ท่ีไหน ค าตอบต้องเป็นสถานท่ี เช่น 
Where do you come from? คุณ มา จาก ไหน 
I’m from a small town. ผมมาจากเมืองเล็กๆ 
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Where will you go for your holiday? คุณ จะ ไป ไหน ส าหรับ วันหยุด ของคุณ (วันหยุด
พักผ่อน) 
I’ll go to London. ฉันจะไปลอนดอน 
Where are you going? คุณ ก าลังไป ไหน 
To the market. ไปตลาก 
Where is my love? ความรัก ของฉัน อยู่ ท่ีไหน 
In my heart. ในใจฉัน 
 
When เว็น เม่ือไหร่ 
ถามว่า เมื่อไหร่ ค าตอบต้องเป็นเวลา เช่น 
When were you born? คุณ เกิด เมื่อไหร่ 
I was born in January. ฉันเกิดเดือนมกราคม 
When will you come back to Thailand? คุณ จะ กลับ ไทย เมื่อไหร่ 
I’ll go back next week. ฉันจะกลับอาทิตย์หน้า 
When will I see you again! ผม จะ พบ คุณ อีกครั้ง เมื่อไหร่ 
On Monday. วันจันทร์ 
When will you go to England? คุณ จะ ไป อังกฤษ เมื่อไหร่ 
Next month. เดือนหน้า 
 
Why วาย ท าไม 
ถามว่า ท าไม ค าตอบต้องเป็นเหตุผล เช่น 
Why doesn’t he love me? ท าไม เขา ไม่ รัก ฉัน 
You are too beautiful. เธอสวยเกินไป 
Why doesn’t she come? ท าไม หล่อน ไม่ มา 
She’s busy. หล่อนยุ่ง 
Why do we have to go? ท าไม เรา ต้อง ไป 
To see my boss. เพื่อพบเจ้านาย 
Why are they crying? ท า ไม พวกเขา ก าลัง ร้องไห ้
I lost the game. ฉันแพ้การแข่งขัน 
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Whom ฮูม ใคร 
ถามว่า ใคร ค าตอบต้องเป็นบุคคล แต่ Whom ใช้เป็นกรรม ส่วน Who ใช้เป็นประธาน เช่น 
Whom do you love? คุณ รัก ใคร 
I love Jo. ฉันรักโจ 
Who loves you? ใคร รัก คุณ 
Jo loves me. โจรักฉัน 
Whom did she see at the party? หล่อน เห็น ใคร ท่ี งานปาร์ต้ี 
She saw Jo. หล่อนเห็นโจ 
Who saw her at the party? ใคร เห็น หล่อน ท่ี งาน ปาร์ต้ี 
Jo saw her. โจเห็นหล่อน 
Whose ฮูส ของใคร 
ถามว่า ของใคร ค าตอบเป็นอะไรก็ได้ 
Whose is this pen? ปากกา ด้ามนี้ คือ ของใคร 
My pen. ปากกาของฉัน 
Whose house is that? นั่น คือ บ้าน ของใคร 
John’s house. บ้านของจอห์น 
Whose dog is running? หมา ของใคร ก าลังวิ่ง 
His dog. หมาของเขา 
How ฮาว อย่างไร 
ถามว่า อย่างไร ค าตอบเป็นวิธีการ 
How are you? คุณ เป็น อย่างไร 
I’m good. ฉันสบายดี 
How does she feel? หล่อน รู้สึก อย่างไร 
She feels good. หล่อนรู้สึกดี 
How does she go to school? หล่อน ไป โรงเรียน อย่างไร 
She goes to school by bus. หล่อนไปโรงเรียนโดยรถบัส 
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Tense ภาษาอังกฤษทั้ง 12 Tenses 
 

1. SIMPLE TENSES 

 

Past Simple 

โครงสร้าง: S. + V.2 
ตัวอย่างประโยค: 

• I ate pizza yesterday. — ฉันทานพซิซ่าเมื่อวานนี ้

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้วในอดีตและจบไปแล้ว 
ดูตรงไหน: ดูตัวบอกเวลาท่ีเป็นในอดีต (yesterday, last _) และกริยา 
เริ่มกันท่ีง่ายๆ ตัวนี้ก่อนเลย เป็นตัวที่บอกเหตุการณ์ในอดีตแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก เป็นเหตุการณ์ท่ี
จบไปแล้ว ให้สังเกตุท่ีตัวบอกเวลาว่าเป็นเวลาในอดีตหรือเปล่า 

2. Present Simple

 
Present Simple 

โครงสร้าง: S. + V.1(s/es) 
 

ตัวอย่างประโยค: 
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• I eat pizza regularly. _- ฉันทานพิซซ่าเป็นประจ า _ 

• Bangkok is in Thailand. — กรุงเทพฯ อยู่ในประเทศไทย 

• Math class begins today at 9 AM. — คาบเรียนวิชาคณิตเริ่มวันนี้ในเวลา 9 โมงเช้า 

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ า, ส่ิงท่ีเป็นความจริง, เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ท่ี
ก าหนดไว้แล้ว 
ดูตรงไหน: ดูกริยาเป็นหลัก และดูค าบอกเวลา/ความถ่ี 
ตัวนี้จะเจอบ่อยในชีวิตประจ าวัน ให้ระวังในการใช้ของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีจะถึงนี้ 

3. Future Simple

 
Future Simple 

โครงสร้าง: S. + will + V.1 
 

ตัวอย่างประโยค: 

• I will eat pizza tomorrow. — ฉันจะทานพิซซา่ในวันพรุ่งนี ้
• หรือจะแทน will ด้วย is/am/are + going to ก็ได้ มีความหมายเหมือนกัน 

I am going to eat pizza tomorrow. — ฉนัจะทานพิซซ่าในวันพรุง่นี ้

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ระบุเวลา 
ดูตรงไหน: ดู will / going to และดูค าบอกเวลาในอนาคต 
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4. CONTINUOUS TENSES 

 

Past Continuous 

โครงสร้าง: S. + was/were + V.ing 
ตัวอย่างประโยค: 

• I was eating pizza when you arrived. — ฉันก าลังทานพิซซ่าในขณะท่ีคุณมา 

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตและถูกแทรกโดยอีกเหตุการณ์หนึ่ง 
ดูตรงไหน: ดู was/were และ V.ing เป็นหลัก และดูประโยคท่ีบอกเวลาว่ามันเกิดในอดีต 

5. Present Continuous

 
Present Continuous 

โครงสร้าง: S. + is/am/are + V.ing 
ตัวอย่างประโยค: 

• I am eating pizza right now. — ฉันก าลังทานพิซซ่าในตอนนี ้

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้น ในขณะท่ีก าลังพูดอยู่ 
ดูตรงไหน: ดูความหมายของตัวบอกเวลา และดู V.ing 
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6. Future Continuous

 
Future Continuous 

โครงสร้าง: S. + will + be + V.ing 
ตัวอย่างประโยค: 

• I will be eating pizza at 8 PM. — ฉันจะก าลงัทานพิซซ่าตอน 2 ทุ่ม 

• I will be watching T.V. when you arrive. — ฉันจะดูทีวีอยู่ตอนที่คุณมา 

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอนาคตท่ีจะเกิดขึ้นในเวลาท่ีระบุไว้, เหตุการณ์ในอนาคตท่ีถูกแทรกโดยอีก
เหตุการณ์หนึ่ง 
ดูตรงไหน: ดูตัวบอกเวลาท่ีเป็นอนาคต และดูโครงสร้างของประโยค 

7. PERFECT TENSES 

 

Past Perfect 

โครงสร้าง: S. + had + V.3 
ตัวอย่างประโยค: 

• I had already eaten pizza when you arrived. — ฉันทานพิซซ่าหมดไปแล้วตอนคุณ
มา 

• I had never been to London before last January. — ฉันไม่เคยไปลอนดอนเลย
ก่อนเดือนมกราคมที่ผ่านมา 
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ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีจบไปแล้ว ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ท่ีสอง 
ดูตรงไหน: ดูโครงสร้างของประโยค แล้วเอามาลองแปลเป็นภาษาไทยดู สังเกตุหาค าว่า “already”, 
“never”, “ever” 

8. Present Perfect

 
Present Perfect 

โครงสร้าง: S. + has/have + V.3 
ตัวอย่างประโยค: 

• I have already eaten pizza. — ฉนัทานพิซซ่าหมดไปแล้ว (และตอนนี้ก าลังนั่งจ้อง
กล่องพิซซ่าเปล่าๆ อยู่) 

• I have been to London. — ฉันเคยไปลอนดอน (เคยเกิดข้ึนในอดีต ตอนนี้อยู่ไทย) 

• He has learned how to drive. — เข้าเรียนรู้วิธีการขับรถ (ตอนนี้ขับเป็นแล้ว) 

• He has not arrived yet. — เขายังมาไม่ถึง (ตอนนี้นัง่รออยู่) 

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีไม่เจาะจงเวลา ท่ีเกิดขึ้นก่อนปัจจุบัน, การเล่าประสบการณ์, 
ความส าเร็จ, เหตุการณ์ท่ียังไม่เกิดขึ้น แต่คาดไว้ว่าจะเกิดขึ้น 
ดูตรงไหน: จะไม่มีค าบอกเวลาอย่างเจาะจงเด็ดขาด และดูโครงสร้างประกอบ 
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9. Future Perfect

 
Future Perfect 

โครงสร้าง: S. + will + have + V.3 
ตัวอย่างประโยค: 

• I will have _already eaten pizza by the time you arrive. — ฉันจะทานพซิซ่าหมด
ตอนเวลาที่คุณมา (ตอนนี้ไม่ได้กนิ) 

• หรือจะแทน will ด้วย is/am/are + going to ก็ได้ มีความหมายเหมือนกัน 

I am going to have been here for 3 days by the time he come back. — ฉนัจะ
อยู่ท่ีนี้เป็นเวลา 3 วันในตอนที่คุณกลับมา (ตอนนี้อยู่ท่ีนี่) 

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอนาคตท่ีจะเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง โดยเหตุการณ์แรกต้องเสร็จก่อน
เหตุการณ์สอง, เหตุการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้นอยู่และจะเสร็จในอนาคตก่อนเหตุการณ์ท่ีสองจะเกิด 
ดูตรงไหน: จะไม่มีค าบอกเวลาอย่างเจาะจงเด็ดขาด และดูโครงสร้างประกอบ 

10. PERFECT CONTINUOUS TENSES 

 

Past Perfect Continuous 

(ภาพคล้าย Past Perfect แต่วิธีใช้ต่างกัน) 

โครงสร้าง: S. + had + been + V.ing 
ตัวอย่างประโยค: 
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• I had been eating pizza for 2 hours when you arrived. — ฉนัทานพิซซ่ามา 2 
ช่ัวโมงตอนที่คุณมา 

• He failed the test because he had not been paying attention in class. — เขา
เคยสอบตกเพราะเขาไม่ต้ังใจเรียนในคาบเรียน 

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอดีตท่ีเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง, สาเหตุของ
เหตุการณ์หนึ่งท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
ดูตรงไหน: ดูตัวบอกช่วงเวลา (for _, since ____) หรือ ดูค าท่ีบ่งบอกสาเหตุ (เช่น because), ดู
โครงสร้าง 

11. Present Perfect Continuous

 
Present Perfect Continuous 

(ภาพคล้าย Present Perfect แต่วิธีใช้ต่างกัน) 

โครงสร้าง: S. + has/have + been + V.ing 
ตัวอย่างประโยค: 

• I have been eating pizza for 2 hours. — ฉันทานพิซซ่ามา 2 ช่ัวโมงแล้ว 

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอดีตท่ีเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งจนมาถึงปัจจุบัน และตอนนี้อาจจะเสร็จหรือยังไม่
เสร็จก็ได้ 
ดูตรงไหน: ดูตัวบอกช่วงเวลา (for _, since ____) และดูโครงสร้าง 
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12. Future Perfect Continuous

 
Future Perfect Continuous 

(ภาพคล้าย Future Perfect แต่วิธีใช้ต่างกัน) 

โครงสร้าง: S. + will + have + been + V.ing 
ตัวอย่างประโยค: 

• I will have been eating pizza for 2 hours when you arrive. — ฉันจะทานพิซซ่า
เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงตอนคุณมาถึง 

ใช้ใน: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น (ได้ท้ังอดีตและอนาคต) ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งท่ีจะเกิดในอนาคต และเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ท่ีสอง เหตุการณ์ท่ีหนึ่งอาจจบหรือยังไม่จบก็ได้ 
ดูตรงไหน: ดูตัวบอกช่วงเวลา (for _, since ____) และดูโครงสร้าง, สังเกตค าบอกช่วงเวลาท่ีบ่งบอก
ถึงอนาคต 
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ข้อสอบสาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
 

มาตรฐาน  ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดงความเห็น   

                       อย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด 3/4    เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความ 

                       คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอา่นจากส่ือประเภทต่างๆ  พร้อมท้ังให้เหตุผล  

                       และยกตัวอย่างประกอบ 
 

Part III: Reading Comprehension   
Directions: Read the following passages then choose the best answer. (1-3)  
The sloth is known as the slowest mammal in the world. Green algae sometimes 
grow on its back. The algae help to hide it. The sloth spends most of its time in the 
trees. It lives in Central and South America. The rain forest is its home.  
1. The Sloth lives in _______________.  

1. Brazil  
2. Mexico  
3. America  
4. Indonesia  

2. Which animal is a mammal as the sloth?  
1. parrot  
2. lizard  
3. crocodile  
4. chimpanzee 

3. What statement is NOT true?  
1. The sloth is a mammal.  
2. The sloth lives in the rain forest.  
3. The sloth moves as slowly as the turtle.  
4. The sloth usually spends of its time in the tree.  
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(4-8) Criminals want a kidney  
An immigrant in Spain who was in economic need went to five gang 

members to make money. He agreed to give them his kidney. The criminals of 
Serbian origin said that they would give him 6,000 euros, but he changed his mind. 
He was afraid that they would not give him the money. Then they kidnapped him 
and beat him to force him to agree.  

Police arrested the criminals. The police discovered that the criminals were 
attempting to help their leader get a kidney for his son.  
4. Why do the criminal want the kidney?  

1. They want to sell it to sick people.  
2. They want to give it to their leader.  
3. One of the criminal needs to change his kidney.  
4. They want to give the kidney to their boss’s son.  

5. What is the antonym of the word ‘economic need’?  
1. rich  
2. poor  
3. starved  
4. necessary  

6. What does the word ‘arrest’ mean?  
1. catch  
3. follow  
2. regulate  
4. investigate  

7. Where can you find this information?  
1. in a journal  
2. in a textbook  
3. in a newspaper  
4. in an advertisement 
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8. How many kidneys do people normally have?  
1. one  
2. two  
3. three  
4. none 

(9-10) 

9. Who or what is this medicine for?  
1. anyone  
2. anything  
3. human  
4. animals  

10. Which is true about how to use this medicine?  
1. Inhale 1-2 times.  
2. Take in 1-2 drops.  
3. Rub on the painful skin.  
4. Drop 1-2 drops in the drink. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 105 

 

Directions: Read the following advertisement then choose the best answer.  
(11-12)  

In terms of location, this hotel is the best in 
Beijing. Adjacent to the imperial Forbidden City and 
only 10 minutes walk to Tiananmen Square, center of 
Beijing. The hotel is also situated in the prime entrance 
to the busy Wangfujing commercial street.  

The hotel underwent a major refurbishment  
towards the end of 2000 and all rooms are comfortably  
renovated and spacious. 
 

11. If you start walking from the hotel at a quarter to eight, you will arrive 
Tiananmen Square at_______________.  

1. five to nine.  
2. five to eight.  
3. five past nine.  
4. five past eight.  

12. From this advertisement, which is NOT true?  
1. The hotel is being renovated.  
2. The hotel is in the Central city.  
3. The hotel is near shopping center.  
4. The hotel is close to the Imperial Forbidden City. 
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(13-16) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
13. What kind of business does the company do?  

1. eraser  
2. rubber industry  
3. stock Exchange  
4. training the worker 

14. How can an applicant apply for a position in this company?  
1. by phone  
2. in person  
3. by letter  
4. by e-mail 
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15. From the ad, what are common requirements for all positions?  
1. good salary  
2. experiences  
3. good relationship  
4. educational certificate  
 

16. Which position needs no experience?  
1. Engineer  
2. Technician  
3. Industrial Engineer  
4. Engineer and Industrial Engineer  
 

17. Areerat is 27 years old. She gets Bachelor’s Degree in Engineering. She 
applies for Industrial Engineer position, but she does not get a job 
because_______________.  

1. she is too old  
2. she does not have an experience  
3. her personal data does not match the positions  
4. the company does not want a female candidate 

 

• TROLLINGER John Derek sings Country and Western from 9 to 2 nightly  

   (Tel 02 8821694). 

 
18. When can you listen to John’s songs?  

1. everyday all night  
2. every night from 9 p.m. to 2 a.m.  
3. on Sundays from 9 a.m. to 2 p.m.  
4. every Sunday from 9 p.m. to 2 a.m. 
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Restatement  
Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given 
sentence.  
19. Ken would love to live in the city.  

1. Ken lives in the city now.  
2. Ken likes to live in the city.  
3. Ken wants to live in the city.  
4. Ken doesn’t live in the city now.  
 

20. Rita isn’t tall enough to be a nurse.  
1. Rita is too tall to be a nurse.  
2. Rita is too short to be a nurse.  
3. Rita is short, but she can be a nurse. 

4. Rita isn’t tall, but she can be a nurse.  
 

21. Jack’s suitcase is so heavy that he cannot lift it.  
1. Jack’s suitcase is too heavy to lift.  
2. Jack’s suitcase is very heavy, but he can lift it.  
3. Jack can lift his suitcase because it’s not too heavy.  
4. Jack cannot lift his suitcase even though it’s not too heavy.  
 

22. I cannot buy a new phone because I don’t have enough money.  
1. I don’t have any money to buy a new phone.  
2. If I have much money, I can’t buy a new phone.  
3. If I have enough money, I can buy a new phone.  
4. I can buy a new phone unless I have a lot of money. 
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Directions: Choose the answer which is grammatically incorrect.  
23. (1) Thousands of people participated in preparations for (2) International Yoga  
     Day which (3) celebrates on Sunday 21st (4) of June.  
 
24. If we spot one termite (1) in our house, there (2) must be a swarm of them (3)  
     hide somewhere and (4) quietly eating away the homestead.  
 
25. There (1) are holes in cheese (2) because of very small particles of hay (3) get    
      into the milk and create holes (4) when the milk turns into cheese. 
 

26 . You do not (1) need to worry about (2) gossiping anymore (3) because it helps  
      (4) making people human. 
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Passage  : For items 27-31 

 Someone recently bought a lock of John Lennon’s hair for more than 

$48,000 Canadian dollars. The 10-centimeter (four-inch) stand of hair is about 50 

years old. Hairdresser Klaus Barbuck gave Lennon a haircut in 1966 for the movie, 

“How I won the War,” about a fictional British army troop. He saved the hair all that 

time. It turns out, it was a smart idea. 

 John Lennon was a famous British musician—one of the most famous in the 

world. He was one of the Beatles perhaps the most popular rock band in history. 

After the Beatles broke up in 1970, Lennon went on to have an extremely 

successful solo career. 

 While he was with the Beatles, he wrote (often with fellow Beatle Paul 

McCartney) most of the Beatle’ biggest hits. He was also one of the band’s lead 

singers, so when you hear a Beatles song, chances are John Lennon wrote it and 

can be heard singing it. 

Lennon died tragically in 1980 when he was 40 years old, but music lovers around 

the world still remember him and his songs, including “A Hard Day’s Night” “Help!” 

and  

“I Wanna Hold Your Hand” when he was with the Beatles and “Imagine” and “Give 

Peace a Chance” afterwards. 

 Paul Fraser, who lives in Britain and collects Beatles memorabilia (things 

from and about the Beatles), bought the strand of hair. He paid about three times 

more than anyone expected, according to the British newspaper, ‘The Guardian’ 
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27.Which of the following is NOT true about John Lennon? 
 1. He was a famous English singer and songwriter. 
 2. He was a member of the Beatles until 1970 
 3. He usually wrote all of the Beatles songs by himself. 
 4. He died young at the age of 40. 

28.Why did John have his hair cut? 
1. To give it to the hairdresser  2. To have a modern look 
3. To look good for his new album  4. To look like a soldier 
 

29. What did John do after the breakup of the Beatles? 
 1. He retired from music. 
 2. He joined a different band. 
 3. He pursued a career in movie acting. 
 4. He continued his career as a solo musician. 
 

30. Why was a lock of Lennon’s hair worth a lot of money? 
 1. It was very old. 
 2. It was sought after by collectors. 
 3. It was cut by hairdresser Klaus Barbuck. 
 4. It was written about in the Guardian 

 
31.Which of the following is a solo John Lennon song? 

 1. Help     2. Give Peace a Chance 
 3. A Hard Day’s Night   4. I Wanna Hold Your Hand 
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เฉลยข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

มาตรฐาน ต 1.1  ตัวช้ีวัด ม.3/4    

 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
1 1 21 1 
2 4 22 3 
3 3 23 3 
4 4 24 3 
5 1 25 2 
6 1 26 4 
7 3 27 3 
8 2 28 4 
9 4 29 4 
10 3 30 2 
11 2 31 2 
12 1   
13 2   
14 3   
15 4   
16 2   
17 3   
18 2   
19 3   
20 2   
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รวมข้อสอบสาระท่ี  1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   

ชุดที่  1 

 

Reading 1: Items 1 - 2 

Situation: Read the instructions. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. What is the correct order for steps for parking a car here?   

A. Display a valid ticket inside windscreen 
B. Insert a pound coin in the 'pay and display', parking machine 
C. Find a parking space 
D. Take a parking ticket 

 
1. B-C-A-D  2. D.A.C-B  3. C-B-D-A   4. B-A-D.C 
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2. What will happen if you park the car without a ticket? 
1.Your car might be stolen. 
2. Your car will be wheel clamped. 
3. You can obtain a ticket at the club house. 
4. You have to be responsible for your own belongings. 

Reading 2: Item 3 
Situation: Read the description of a Greek goddess. 
 
  Artemis is the Greek goddess of the hunt, wilderness, moon and archery. She 
is generally' pictured as a young girl wearing a knee-length tunic and armed with her 
bow and arrow. She is often shown accompany by forest creatures such as deer and 
bears. When travelling, Artemis rides the chariot pulled by four silver stags. 
 

3. Which of the following is a picture of Artemis? 
 

 
Reading 3: Items 4-6 
Situation: Read the news report. 
 
(1)  CBC News-thousands of people lost their lives and thousands more were  injured 
in a   7.8-magnitude earthquake that hit Nepal's capital Kathmandu and its 
surrounding areas  on Saturday. 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 115 

 

(2)  Nepal is a country located between China and India. One of its best-known 
features is Mount Everest, the highest point on Earth It is a low-income country  
which continues  to struggle with high levels of hunger and poverty. 
 
(3)  The earthquake occurred on a "thrust fault," according to Maclean's Magazine. 
one piece of the Earth's crust, far underground, is moving at 45 millimeters a year, 
underneath  another piece. 
 
(4)  There was extensive damage to homes and ancient monuments in Nepal, 
including  some temples in the country's capital city, Kathmandu. that are hundreds 
of years old as many as 35 villages have been devastated by the earthquake. The 
earthquake also caused a massive avalanche on Mount Everest that wounded or 
killed the numerous  people who were climbing the mountain at the time. 
 
4. What is this news report mainly about? 

1. The avalanche on Mt. Everest 
2. The powerful earthquake in Nepal 
3. The cause of the earthquake 
4. The recovery of Nepal from the earthquake 

 
5. Which of the following can be inferred about the earthquake in Nepal? 

1. It caused damage in many cities throughout the country. 
2. It was the first earthquake that ever happened in Nepal. 
3. It occurred because of a huge avalanche on Mount Everest. 
4. It occurred at a time when it was popular to climb Mount Everest. 

 
6. What is the third paragraph mainly about? 

1. Facts about Nepal    2. The cause of the earthquake 
3. The power of the earthquake  4. The capital city of Nepal 
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Reading 4: Items 7-8 
Situation: Read the joke. 
 

A man is driving along a road. He sees a sign in front of a house: Talking Dog 
For Sale. He rings the bell and the owner shows him the dog in the backyard. 

"You talk?" he asks. "yes," the dog replies. ,”so, what’s your story?” the man 
asked. The dog looks up and says, "Well, I worked as a spy for the CIA for many 
years. I also worked at the airport checking passengers for drugs. I am married with 
three puppies now.” 

The man is amazed. He goes back in the house and asks the owner what he 
wants for the dog. "Ten dollars." the owner says. "Ten dollars? This dog is amazing. 
Why are you selling him so cheaply?” “Because he's a big liar. He never did any of 
the things he told you." 

 
7. Why did the owner of the dog want to sell the dog? 

1. The dog was a liar. 
2. He needed some money. 
3. He preferred a quiet life. 
4. The dog caused him a lot of trouble. 

8. According to the story, which the following statements is TRUE? 
1. The dog could not talk. 
2. The dog was 10 years old. 
3. The price of the dog was ten dollars. 
4. The owner of the dog felt sorry for the man. 
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Reading 5: Items 9-11 
Situation: Read the feature story. 
 

Celebrated on April 1, April fools' Day, also known as All Fools' Day, is a day 
for tricks, pranks and jokes. A simple example of a joke would be telling your friend 
that his shoelaces are undone. Then, when he bends down to do them up, you 
shout, 'April Fools' 

Although April Fools' Day, has been celebrated for several countries by 
different cultures, its exact origins remain a mystery. One theory suggests that the 
day comes from the change in the calendar in Europe from the Julian calendar to 
the Gregorian calendar. This moved the New Year from the April 1 to January 1. 
When people forgot and still celebrated the New Year on April 1, other people 
played practical jokes on them. 

Historians have linked April Fools' Day to festivals such as Hilaria. Which was 
celebrated in ancient Rome at the end of March and involved people dressing up in 
disguises. There is also speculation that April Fools' Day was tied to the vernal 
equinox, or first day of spring in the Northern Hemisphere, when Mother Nature 
fooled people with changing. unpredictable weather. 
 
9. What is the passage mainly about? 

1. April fools' pranks    
2. An ancient Roman festival 
3. The background of April Fools Day 
4. The change in the calendar in Europe 

 
10. Which of the following would NOT likely be a joke played on people on April-
Fools' Day? 

1. Placing salt in a sugar bowl 
2. Covering a bar of soap in clear nail polish 
3. Untying shoelaces before taking shoes off 
4. Switching the signs for ladies' and men's toilet 
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11. What can be inferred from the passage? 
  1. At the Hilaria festival, Roman people dressed up in traditional costumes. 
  2. April Fools' Day may originate from the Romans' fondness for practical 
jokes. 
  3. Practical jokes were played only on those who did not remember the New 
Year had been changed. 
  4. Julian calendar was changed to Gregorian calendar because European 
people preferred to celebrate the New year in winter. 
 
Reading 5: Items 12-15 
Situation: Read the article 
 
(1)  In August 2018, a 10-year-old boy named Clark Kent Apuada swam for the 
Monterey County Aquatic Team and competed at the Far West International 
Championship in California. He won the 100-meter butterfly. 
 
(2)  As his name is similar to the renowned superhero, Clark became known as 
"Superman". Even more impressive. Clark continues to win awards even though he 
has only been swimming competitively for four years. 
 
(3)  Clark's supernatural abilities aren't confirmed to the pool, either. "He does 
piano lessons, he does martial arts, and at school if there's a computer class, he's 
always joining. He excels at all of these."  his father, Chris Apuada, said. 
 
(4)  "l love swimming because I have a lot of people supporting me. My 
coaches are always there for mc and my parents are always there," Clark said. To 
others trying to discover their own powers, Clark said he believes it's a matter of 
determination. "Dream big," he said, "and always focus on your dreams and have 
fun." 
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12. What do we learn from the first paragraph? 
  1. Clark Kent Apuada used to be a weak swimmer. 
  2. A swimming competition was hold in Monterey ten years ago. 
  3. Clark Kent Apuada won a swimming competition in California 
  4. A 1O-year-old boy won the world championship for swimming. 
13. Why was Clark Kent Apuada called "Superman”? 
  1. He thought he could fly like Superman. 
  2. He loved to watch the movie Superman. 
  3. He could swim very, fast like Superman. 
  4. Part of his name is the Superman character's real name. 
 
14. Which of the following is NOT mentioned as one of Clark Kent Apuada's 
supernatural abilities? 
1. Singing    2. Swimming   
3. Piano playing   4. Doing martial arts 
   
15. What is the best description of Clark Kent Apuada? 
  1. A strong swimmer who supports his family. 
  2. A dreamer with a lot of supernatural support. 
  3. A boy with good support and strong determination. 
  4. An average swimmer with a big dream and a lot of support. 
 
Reading 7: Items 16-18 
Situation: Read the article. 
 

A hundred and three huge shipping containers filled with plastic and 
electronic garbage have been sitting at a port near Manila, the Philippines's capital 
city. The president of the Philippines, Rodrigo Duterte, gave a "warnings" to Canada 
that it needs to take back the garbage, "Prepare a grand reception," he said. "Your 
garbage is coming home." 
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The shipping containers were shipped from Canada in 2012 and 2013. The 
containers are labelled "plastic." The contents were sent to the Philippines to be 
recycled. 

 
However, customs inspectors say the containers are actually full of about 

2,540 tons of household garbage, plastics and electronics. Only about a third of what 
is in the containers can be recycled" according to the Globe and Mail. 

 
Environmentalists in the Philippines and in Canada say that Canada has an 

obligation to take the garbage back. They say the waste is "illegal." They point to the 
Basel Convention, which is an agreement about how hazardous waste may be 
transported, especially from western countries to developing countries. 

 
Canada is taking steps to reclaim the garbage. However, there is an issue 

about who will pay for its transportation because the government cannot try to get 
the money from the company that sent it until all of the garbage is back in Canada 
again. 
 
16. What can be inferred from paragraph 1? 
  1. Canada is happy to take responsibility for the waste. 
  2. The Philippines will declare war against Canada. 
  3. The Philippines will send all the garbage back to Canada. 
  4. The Canadian waste will continue sitting at the same place. 

17. According to the passage, which o1'the following is TRUE? 
  1. Canada is not permitted to take the garbage back. 
  2.The Canadian rubbish was sent to the Philippines 5 years ago. 
  3. The waste from Canada is composed of plastic, electrical equipment and 
household waste. 
  4. The Canadian government will take steps to force the company to send 
more waste to the Philippines. 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 121 

 

18. What is this article mainly about? 
  1. The environmental problems in the Philippines 
  2. The process of recycling plastic trash in Canada 
  3. A garbage dispute between the Philippines and Canada 
  4. A treaty on waste disposal between the Philippines and Canada 
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เฉลยรวมข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
  ชุดท่ี  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ตอบ 
1 3 
2 2 
3 2 
4 2 
5 4 
6 2 
7 1 
8 3 
9 3 
10 3 
11 3 
12 3 
13 4 
14 1 
15 3 
16 3 
17 3 
18 3 
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ค าอธิบายเฉลยรวมข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1   
ชุดท่ี  1 

 
1. เฉลย : ข้อ 3 C-B-D-A     (ต 1.1 ม.3/4) 
  เพราะ บอกข้ันตอนส าหรับการจอดรถได้อย่างถูกต้อง คือ หาท่ีจอดรถ-น าเหรียญปอนด์
หยอดลงในตู้ 
เครื่องหยอดเหรียญ-รับต๋ัวจอดรถ-แสดงต๋ัวที่ถูกต้องภายในกระจกหน้า 
โจทย์ : What is the correct order of steps for parking a car here? ขั้นตอนท่ีถูกต้องส าหรับ
การจอดรถของท่ีนี่คืออะไร 
ตัวเลือกที่  1. B-C-A-D  น าเหรียญปอนด์หยอดลงในตู้เครื่องหยอดเหรียญ-หาท่ีจอดรถ-แสดง
ต๋ัวที่ถูกต้องภายในกระจกหน้า-รับต๋ัวจอดรถ 
   2. D-A-C-B รับต๋ัวจอดรถ-แสดงต๋ัวที่ถูกต้องภายในกระจกหน้า –หาท่ีจอดรถ-น า
เหรียญปอนด์หยอดลงในตู้เครื่องหยอดเหรียญ 
   3. C-B-D-A หาท่ีจอดรถ-น าเหรียญปอนด์หยอดลงในตู้เครื่องหยอดเหรียญ-รับต๋ัว
จอดรถ-แสดงต๋ัวที่ถูกต้องภายในกระจกหน้า 
   4. B-A-D-C น าเหรียญปอนด์หยอดลงในตู้เครื่องหยอดเหรียญ-แสดงต๋ัวที่ถูกต้อง
ภายในกระจกหน้ารถ-รับต๋ัวจอดรถ-หาท่ีจอดรถ 
2.เฉลย : ข้อ 2 Your car will be wheel clamped. (ต 1.1 ม.3/4) 
  เพราะ มีข้อความแจง้ ไว้ในบทลงโทษในกรอบส่ีเหล่ียมด้านล่างของรูปภาพ ซึ่งตัวเลือกข้อ
อื่นๆ ไม่มีในบทลงโทษนี้ 
โจทย์ : What will happen if you park the car without the ticket? จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณ
จอดรถโดยไม่มีต๋ัวจอดรถ 
 
ตัวเลือกที่  1. Your car might me stolen. รถของคุณอาจถูกขโมย 
   2. Your car will be wheel clamped. รถของคุณจะถูกล็อคล้อ 
   3. You can obtain a ticket at the club house. คุณสามารถรับต๋ัวได้ท่่ี
คลับเฮ้าส์ 
   4. You have to be responsible for your own belongings. คุณต้อง
รับผิดชอบข้าวของของคุณเอง 
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3.เฉลย ข้อ 2   (ต 1.1 ม.3/4) 
  เพราะ ลักษณะรูปภาพตรงตามท่ีบทความบรรยายไว้ในบรรทัดท่ีสอง มีค าศัพท์ท่ีบ่งบอกถึง
รูปภาพท่ีสอง คือ bow and arrow (คันธนูและลูกศร) 
 
โจทย์ : Which of the following is a picture of Artemis? รูปภาพใดต่อไปนี้คือ อาร์ทิมิส 
ตัวเลือกที่  1. Athena : อะเธน่า (เทพีแห่งสงครามและปัญญา) 
   2. Artemis : อาร์ทิมสิ (เทพเจ้าแห่งการล่าสัตว์ เทพีแห่งดวงจันทร์) 
   3. Hades (Pluto) : เฮดสี หรือ พลูโต (ราชาแห่งโลกบาดาล พระเจ้าแห่งผู้ตายและ
ความร่ ารวย) 
   4. Hermes (Mercury) : เฮอรเ่มสหรือเมอคิวร่่ (เทพแห่งการส่ือสารและการพูด )   
 
4.เฉลย : ข้อ 2 The powerful earthquake in Nepal. (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ ทุกใจความของย่อหน้า กล่าวถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหวในเนปาล สามารถ
อธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ 
  ย่อหน้าท่ี 1 ข่าว CBN – รายงานข่าวผู้คนหลายพันคนเสียชีวิตและอีกหลายพันคนได้รับ
บาดเจ็บ 
จากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ ท่ีกาฐมาฑุเมืองหลวงของเนปาลและพื้นท่ีโดยรอบ 
  ย่อหน้าท่ี 2 พูดถึงท าเลท่ีต้ังของเนปาล เนปาลเป็นประเทศท่ีต้ังอยู่ระหว่างจีนและอินเดีย 
หนึ่งในส่ิง ท่ีรู้จักกันดีคือ ภูเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นจุดท่ีสูง ท่ีสุดของโลก เนปาลเป็นประเทศท่ีมีรายได้
น้อยและยังคงต่อสู้กับความหิวโหยและความยากจน 
  ย่อหน้าท่ี 3 เป็นการอ้างอิงข้อมูลจากนิตยสารแมคคลีนว่า แผ่นดินไหวเกิดขึ้น “รอยเล่ือน
ย้อนมุมต่ า” รอยหนึ่งแผ่นเปลือกโลกหนึ่งช้ินท่ีอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไป ก าลังเคล่ือนตัวส่ีสิบห้ามิลลิเมตร
ต่อปี ภายใต้แผ่นเปลือกโลกอื่นๆ 
  ย่อหน้าท่ี 4 กล่าวถึง ความเสียหายจากแผ่นดินไหว เนปาลได้รับความเสียหายอย่างมากต่อ
บ้านเรือนและอนุสาวรีย์ โบราณ รวมถึงวัดบางแห่งในเมืองหลวงซึง่มีอายุนับร้อยปี 35 หมู่บ้านได้รับ
ความเสียหายอย่างหนัก แผ่นดินไหวยังท าให้เกิด หิมะถล่มขนาดใหญ่บนยอดเขาเอเวอเรสต์ ผู้คนท่ี
ก าลังปีนเขาในขณะนั้นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต เป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงสามารถตอบได้ว่า ใจความ
หลักของการรายงานข่าวนี้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวท่ีรนุแรงในเนปาล 
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โจทย์ : What is this news report mainly about? ใจความหลักของการรายงานข่าวนี้เกี่ยวกับ
อะไร 
ตัวเลือกที่   1. The avalanche on Mt. Everest หิมะถล่มบนภูเขา เอเวอร์เรส 

2. The powerful earthquake in Nepal แผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศเนปาล 
3. The cause of the earthquake สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว 
4. The recovery of Nepal from the earthquake การฟื้นตัวของเนปาลจาก

แผ่นดินไหว 
 
5.เฉลย : ข้อ 4 It occurred at a time when it was popular to climb Mount Everest.  
(ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ ตามหลักการจับใจความส าคัญสรปุ จะถูกกล่าวถึงในบรรทัดท้ายๆของบทความหรือ
อาจจะอยู่ในย่อหน้าแรกของบทความ และข้อ 4 It occurred at a time when it was popular to 
climb Mount Everest. เป็นข้อความท่ีกล่าวถึง หรือสรุปใจความส าคัญครอบคลุม เนื้อหามากกว่า
ตัวเลือกอื่นจึงสรุปได้ว่า ข้อท่ี 4 เป็น ตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุด 
 
โจทย์ : Which of the following can be inferred about the earthquake in Nepal? ข้อใด
ต่อไปนี้สามารถสรุปเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในเนปาล 
 
ตัวเลือกที่  1. It caused damage in many cities throughout the country.  มันสร้าง
ความเสียหายในหลาย ๆ เมืองท่ัวประเทศ 
   2. It was the first earthquake that ever happened in Nepal.  มันเป็น
แผ่นดินไหวครั้งแรกที่เกิดข้ึนในเนปาล 
   3. It occurred because of a huge avalanche on Mount Everest.  มัน
เกิดขึ้นเพราะหิมะถล่มครั้งใหญ่ท่ีภูเขาเอเวอเรสต์ 
    4. It occurred at a time when it was popular to climb Mount Everest.  
มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีคนนิยมไปปีน ภูเขาเอเวอเรสต์ 
 
6.เฉลย : ข้อ 2 The cause of the earthquake. (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ ใจความส าคัญของย่อหน้าท่ีสามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว 
สามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้ 
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(3) The earth quake occurred on a “thrust fault,” according to Maclean’s 
Magazine.แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบน “รอยเล่ือนย้อนมุมต่ า” รอยหนึ่งตามท่ี Maclean’s Magazine 
“One piece of the Earth’s crust, far underground, is moving at 45 millimeters a year, 
underneath another piece.” แผ่นเปลือกโลกหนึ่งช้ินท่ีอยูใต้พื้นดินลึกลงไป ก าลังเคล่ือนตัวส่ีสิบ
ห้ามิลลิเมตรต่อปี ภายใต้แผ่นเปลือกโลกอื่น ๆ 
 
โจทย์ : What is the third paragraph mainly about? ใจความส าคัญของย่อหน้าท่ีสามเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร 
 
ตัวเลือกที่ 1. Facts about Nepal.      ความจริงเกี่ยวกับประเทศเนปาล 
   2. The cause of the earthquake.  สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว 
   3. The power of the earthquake.  อานุภาพพของการเกิดแผ่นดินไหว 
   4. The capital city of Nepal.    เมืองหลวงของเนปาล 
7.เฉลย ข้อ 1 The dog was a liar. (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ สุนัขโกหก โดยค าตอบอยู่ในย่อหน้าท่ี 3 สามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้   

The man is amazed. ผู้ชายรู้สึกประหลาดใจ 
He goes back in the house and asks the owner what he wants for the dog. 
เขากลับไปในบ้านและบอกเจ้าของสุนัขว่าเขาต้องการซื้อสุนัข 
“Ten dollars,” สิบ ดอลลาร์ the owner says. เจ้าของสุนัขกล่าว 
“Ten dollars?” สิบ ดอลลาร์ 
This dog is amazing. สุนัขตัวนี้มันน่าอัศจรรย์ 
Why are you selling him so cheaply? ท าไมคุณ ถึงจะขายมันถูกนักล่ะ 
“Because he’s a big liar. He never did any of the things he told you.” 
เพราะว่ามันขี้โกหกมาก มันไม่เคยท าอะไรสักอย่าง อย่างท่ีมันพูดเลย 

โจทย์ : Why did the owner of the dog want to sell the dog? 
ท าไมเจ้าของสุนัขถึงต้องการจะขายสุนัข 
ตัวเลือกที่  1. The dog was a liar. สุนัขโกหก 
   2. He needed some money. เขาต้องการเงิน 
   3. He preferred a quiet life. เขาชอบชีวิตอันเงียบสงบมากกว่า 
   4. The dog caused him a lot of trouble. สุนัขสร้างปัญหาให้เขาอย่างมาก 
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8.เฉลย ข้อ 3 The price of the dog was ten dollars. (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ สุนัขราคาสิบดอลลาร์ และในตัวเลือกข้ออื่นๆ ในเนื้อเรื่องไมไ่ด้กล่าวถึง 
 
โจทย์ : According to the story, which of the following statement is TRUE? 
ตามเนื้อเรื่อง ประโยคใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 
ตัวเลือกที่ 1. The dog could not talk.   สุนัขไม่สามารถพูดได้ 
   2. The dog was 10 years old.   สุนัขอายุสิบปี 
   3. The price of the dog was ten dollars. สุนัขราคาสิบดอลลาร์ 
   4. The owner of the dog felt sorry for the man. เจ้าของสุนัขรู้สึกอยากขอ
โทษผู้ชาย 
 
9.เฉลย ข้อ 3 The background of April Fools’ Day  (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันโกหก ข้อสังเกตคือในเนื้อเรื่อง
กล่าวถึง April Fools’ Day บ่อยๆ และมีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวันโกหกในย่อ
หน้าท่ี สามอย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบายเนื้อความท้ังหมดได้ดังต่อไปนี้ 
  Celebrated on April 1, April Fools’ Day, also known as All Fools’ Day, is a day 
for  tricks, pranks and jokes. A simple example of a joke would be telling your friend 
that his shoelaces are undone. Then, when he bends down to do them up, you 
shout, ‘April Fools!’ 
  การเฉลิมฉลองในวันท่ี 1 เมษายนวันเมษาฯน่าโง่ รู้จักกันดีคือ วันโกหกวันนี้เป็นวนัส าหรับ
แกล้งกัน ท าอะไรแผลงๆ และล้อเล่นกันวันหนึ่ง  ตัวอย่างของการล้อเล่นโดยท่ัวไป จะบอกเพื่อนของ
คุณเชือกผูกรองเท้า 
ของเขาหลุด ต่อมาเมื่อเค้าโค้งตัวลงเพื่อผูกเชือกรองเท้าคุณก็ตะโกนว่า “วันนี้เป็นวันโกหก” 
  Although April Fools’ Day has been celebrated for several centuries by 
different  cultures, its exact origins remain a mystery. One theory suggests that the 
day comes from the change in the calendar in Europe from the Julian calendar to 
the Gregorian calendar. This moved the New Year from April 1 to January 1, When 
people forgot and still celebrated the New Year on April 1, other people played 
practical jokes on them. 
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ถึงแม้ว่าวันโกหกจะเป็นวันท่ีมีการเฉลิมฉลองกันมานานหลายศตวรรษโดยความแตกต่างทาง 
วัฒนธรรม แน่นอนว่ามันมีท่ีมาท่ียังคงเป็นปริศนา มีทฤษฎีหนึ่งว่า  วันโกหกเป็นวันเปล่ียนปฏิทินใน
ยุโรปจากปฏิทินแบบจูเลียซีซ่าร์ ไปเป็นปฏิทินกรอเรียน นี่เป็นการเล่ือนวันปีใหม่จากวันท่ี 1 เมษายน 
ไปเป็นวันท่ี 1 มกราคม เมื่อผู้คนลืมและยังคงเฉลิมฉลองวันปีใหม่ในวันท่ี 1 เมษายน คนอื่นๆก็จะ
แกล้งพวกเขากัน 
  Histories have linked April Fool’s Day to festivals such as Hilaria, which was 
celebrated in ancient Rome at the end of March and involved people dressing up is 
disguises. There is also speculation that April Fools’ Day was tied to the vernal 
equinox, or first day of spring in the Northern Hemisphere, when Mother Nature 
fooled people with  changing, unpredictable weather. 
  ประวัติศาสตร์ได้เช่ือมโยงวันโกหกไปยังเทศกาล เช่น วันโกหกของกรงุโรม “ฮิลลาเรีย” ซึ่ง
เฉลิมฉลองกันในกรุงโรมสมัยโบราณในช่วงส้ินเดือนมีนาคม ในตอนนั้นผู้คนนจะปลอมตัวและยัง
คาดการณ์กันว่าวันโกหกถูกพิสูจน์ในช่วงเวลาท่ีมีตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน (ซึ่งมักจะเกิด
ในช่วงวันท่ี 21 มีนาคมและ 23 กันยายน) ในฤดูใบไม้ผลิ หรือในวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ ทางซีกโลก
เหนือในตอนท่ีพระระแม่ธรณีหลอกผู้คนโดยการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโดยไม่อาจพยากรณ์ได้ 
 
โจทย์:  What is the passage mainly about? ใจความส าคัญของบทความนี้เป็นเร่่องราวเกี่ยวกับ
อะไร 

 
ตัวเลือกที่   1. April Fools’ pranks   การล้อเล่นในวันโกหก 
   2. An ancient Roman festival  เทศกาลโรมันโบราณ 
   3. The background of April Fools’ Day เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติวามเป็นมา
ของวันโกหก 
   4. The change in the calendar in Europe การเปล่ียนแปลงในปฏิทินในยุโรป 
 
10.เฉลย ข้อ 3 Untying shoelaces before taking shoes off. (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ การถอดเชือกผูกรองเท้าก่อนถอดรองเท้าเป็นความจรงิ ไม่ใช่เรื่อง Joke ส่วนค าตอบ
ในข้ออื่น นั้นเป็นการเปล่ียนแปลงหรือแกล้งบิดเบือนความจริง เป็นเรื่องราวการโกหก April 
Fools’Day 
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โจทย์:  Which of the following would NOT likely be a joke played on people on April 
Fools’ Day?  ข้อใดต่อไปนี้ที่จะไม่เป็นเรื่องตลก ในวัน April Fools’Day 
 
ตัวเลือกที่   1. Placing salt in a sugar bowl.  ใส่เกลือในชามน้ าตาล 
   2. Covering a bar of soap in clear nail polish.  ปิดแถบฉลากสบู่บนขวด
น้ ายาล้างเล็บ 
   3. Untying shoelaces before taking shoes off. การแก้เชือกผูกรองเท้าก่อน
ถอดรองเท้า 
   4. Switching the signs for ladies ’s and men’s toilet. สลับป้ายหน้าห้องน้ า
ผู้หญิงและผู้ชาย 
 
11.เฉลย ข้อ 3 Practical jokes were played only on those who did not remember 
the New Year  had been changed. (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ ไม่มีใครจ าได้ว่าได้มีการเปล่ียนแปลงวันปีใหม่หรือเป็นเพียงมุขตลกเท่านั้น 
 
  “One theory suggests that the day comes from the change in the calendar in 
Europe 
from the Julian calendar to the Gregorian calendar.”(ข้อความนี้ช่วย support ว่ามีการ
คาดคะเน 
อย่างมีหลักการตามข้อมลู ) มีทฤษฎีหนึ่งได้แนะน าว่า วันมาจากการเปล่ียนแปลงจากปฏิทิน ใน 
Europe จาก Julian calendar เป็น Gregorian calendar 
 
โจทย์ What can be inferred from the passage? ข้อความใดสามารถอ้างอิงได้จากบทความ 
 
ตัวเลือกที่  1. At the Hilaria Festival, Roman people dressed up in traditional 
costumes. ในเทศกาล Hilaria   ชาวโรมันแต่งกายด้วยชุดท้องถิ่น 
   2. April Fools’ Day may originate from the Romans’ fondness for 
practical jokes.April Fools’Day      อาจหรือเกิดความช่ืนชอบของชาวโรมันสาหรับมุขตลก ๆ 
   3. Practical jokes were played only on those who did not remember 
the New Year had been changed.   ไม่มีใครจ าได้ว่าได้มีการเปล่ียนแปลงวันปีใหม่หรือเป็นเพียง
มุขตลกเท่านั้น 
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   4. Julian calendar was changed to Gregorian calendar because 
European  people preferred to celebrate the New Year in the winter. ปฏิทิน Julian 
เปล่ียนเป็นปฏิทิน Gregorian เพราะว่าชาวยุโรปต้องการฉลองปีใหม่ในฤดูหนาว 
 
12.เฉลย ข้อ 3 Clark Kent Apuada won a swimming competition in California. Clark 
Kent  Apuada (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ ชนะการแข่งขันว่ายน้ าในรฐัแคลิฟอรเ่นีย 
 
(1) “In August 2018, a 10-year-old boy named Clark Kent Apuada swam for the 
Monterey County Aquatic Team and competed at the Far West International 
Championship    in California. He won the 100-meter butterfly.” ข้อความในย่อหน้าท่ี 1 
ได้กล่าวถึง Clark Kent  Apuada ในการลงแข่งขันว่ายน้ าในรายการ the Far West International 
Championship in California  และเขาได้รางวัลชนะในรายการว่ายน้า 100 เมตร ในท่าผีเส้ือ He 
won the 100-meter butterfly.” 
 
โจทย์:  What do we learn from the first paragraph? พวกเราเรียนรู้อะไรจากข้อความในย่อ
หน้าแรก? 
ตัวเลือกที่   1. Clark Kent Apuada used to be a weak swimmer.  
      Clark Kent Apuada เคยเป็นนักว่ายน้ าท่ีอ่อนแอ 
   2. A swimming competition was held in Monterey ten years ago.  
      การแข่งขันว่ายน้ าจัดขึ้นใน Monterey เมื่อสิบปีท่ีแล้ว 
   3. Clark Kent Apuada won a swimming competition in California.  
      Clark Kent Apuada ชนะการแขง่ ขนั ว่ายน้าในรัฐแคลิฟอร์เนยี 
   4. A 10-year-old boy won the world championship for swimming. 
      เด็กชายอายุ 10 ปีชนะการแข่งขันว่ายน้ าระดับ โลก 
 
13. เฉลย ข้อ 4 Part of his name is the Superman character’s real name.  
     (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 

เพราะ ส่วนหนึ่งของช่ือเขามาจากบุคลิก Superman 
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(2) “As his name is similar to the renowned superhero, Clark became known 
as“Superman”. Even more impressive, Clark continues to win awards even though he 
has  only been swimming competitively for four years.” Clark Kent Apuada กลายเป็น
คนเก่งมีช่ือ เสียงและเขาได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี จนได้รับฉายา 
“Superman” 
 
โจทย์:  Why was Clark Kent Apuada called “Superman”? ท าไม Clark Kent Apuada จึงถูก
เรียกว่า "Superman" 
 
ตัวเลือกที่   1. He thought he could fly like Superman. เขาคิดว่าเขาสามารถบินได้อย่าง
Superman 
   2. He loved to watch the movie Superman. เขาชอบดูหนังเรื่อง Superman 
   3. He could swim very fast like Superman.เขาสามารถว่ายน้ าเร็วเหมือน 
Superman 
   4. Part of his name is the Superman character’s real name. 
ส่วนหนึ่งของช่ือเขา  เป็นช่ือจริงของตัวละครในเรื่อง Superman 
14. เฉลย ข้อ 1. Singing ร้องเพลง  (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ (3) Clark’s supernatural abilities aren’t confined to the pool, either. “He 
does piano lessons, he does martial arts, and at school if there’s a computer class, 
he’s always joining. He excels at all of these,” his father, Chris Apuada, said. 
ความสามารถของ Clark นอกจากการว่ายน้ าแล้ว เขายังมีความสามารถในการเล่นเปียโน, ด้านศลิปะ
การตอ่สู้ และด้านคอมพิวเตอร์ (ส่วนความสามารถด้านการร้องเพลงไม่ได้กล่าวถึง ) 
 
โจทย์ :  Which of the following is NOT mentioned as one of Clark Kent Apuada’s 
supernatural 
abilities?    
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวถึงว่า เป็นหนึ่งในความสามารถเหนือธรรมชาติของ Clark Kent Apuada? 
ตัวเลือกที่   1. Singing ร้องเพลง 
   2. Swimming ว่ายน้ า 
   3. Piano playing เล่นเปียโน 
   4. Doing martial arts ศิลปะการต่อสู้ 
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 15.เฉลย ข้อ 3. A boy with good support and strong determination. (ต 1.1 ม.3/3,ม.
3/4) 
  เพราะ Clark Kent Apuada เป็นเพียงเด็กผู้ชายธรรมดาท่ีมีความมุ่มมั่นและมีคนช่วย
สนับสนุน 
 
โจทย์ : What is the best description of Clark Kent Apuada? 
ข้อใดอธิบายถึง Clark Kent Apuada ได้ดีท่่สุด 
 
ตัวเลือกที่  1. A strong swimmer who supports his family.  นักว่ายน้ าท่ีแข็งแรงเป็นผู้ซึ่ง
สนับสนุนครอบครัวของเขา 
   2. A dreamer with a lot of supernatural support.  นักล่าฝันกับความใฝ่ฝันท่ี
เหนือธรรมชาติ 
   3. A boy with good support and strong determination.  เด็กผู้ชายท่ีมีการ
สนับสนุนท่ีดีและมีความมุ่งมั่นท่ีเข้มแข็ง 
   4. An average swimmer with a big dream and a lot of support. 
นักว่ายน้ าท่ัวไปท่ีมีความฝันท่ียิ่งใหญ่และการสนับสนุนมากมาย 
 
16.เฉลย ข้อ 3 The Philippines will send all the garbage back to Canada.  
    (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4)  ฟิลิปปินส์จะส่งขยะทั้งหมดกลับคืนแคนาดา 
  เพราะ ประธานาธิบดี ของฟิลปิปินส์ Rodrigo Duterte ได้ให้การเตือนต่อแคนาดาเกี่ยวกับ
การส่ง ขยะกลับคืนแคนาดา ด้วยการกล่าวว่า “เตรียมรับการต้อนรับครั้งยิ่งใหญ่ขยะของคุณก าลังจะ
กลับบ้าน” จึงเป็นค าตอบท่ีว่า ฟิลิปปินส์จะส่งขยะท้ังหมดคืนแคนาดา 
 
  A hundred and three huge shipping containers filled with plastic and 
electronic  garbage have been sitting at a port near Manila, the Philippines’s capital 
city. The president  of the Philippines, Rodrigo Duterte, gave a “warning” to Canada 
that it needs to take  back the garbage. “Prepare a grand reception, “he said. “Your 
garbage is coming home.” 
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โจทย์ :  What can be inferred from paragraph 1?   ข้อใดสามารถอ้างอิงได้จากย่อหน้าท่ี 1 
 
ตัวเลือกที่   1. Canada is happy to take responsibility for the waste. 
แคนาดายินดีท่ีจะรับผิดชอบต่อขยะ 
   2. The Philippines will declare war against Canada. 
ฟลิปิปินส์จะประกาศสงครามกับแคนาดา 
   3. The Philippines will send all the garbage back to Canada. 
ฟิลิปปินสจะส่งขยะท้ังหมดกลับคืนแคนาดา 
   4. The Canadian waste will continue sitting at the same place. 
ขยะของแคนาดาจะยังคงต้ังไว้ที่เดิม 
 
17. เฉลย ข้อ 3 The waste from Canada is composed of plastic, electrical 
equipment and 
household waste. (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ ขยะจากแคนาดาประกอบไปด้วยพลาสติก อุปกรณ์ไฟฟ้าและขยะในครัวเรือน 
 
โจทย์:  According to the passage, which of the following is TRUE? 
ตามเนื้อเรื่องข้างต้นข้อใดเป็นจริง 
 
ตัวเลือกที่    1. Canada is not permitted to take the garbage back. 
แคนาดาไม่อนุญาตให้น าขยะกลับคืนมา 
    2. The Canadian rubbish was sent to the Philippines 5 years 
ago.  ขยะแคนาดาถูกส่งไปฟิลิปปินส์เมื่อ 5 ปีท่ีแล้ว 
    3. The waste from Canada is composed of plastic, electrical 
equipment and  household waste.  ขยะจากแคนาดาประกอบไปด้วยพลาสติกอุปกรณ์ไฟฟ้า
และขยะในครัวเรือน 
    4. The Canadian government will take steps to force the 
company to send more waste to the Philippines.  รัฐบาลแคนาดาจะท าตามข้ันตอนเพื่อ
บังคับให้ บริษัท ส่งขยะมากขึ้นไปท่ีฟิลิปปินส์ 
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18. เฉลย ข้อ 3 A garbage dispute between the Philippines and Canada.  
     (ต 1.1 ม.3/3,ม.3/4) 
  เพราะ ข้อพิพาทขยะระหว่างฟิลิปปินส์และแคนาดา 
 
โจทย์:  What is this article mainly about? ใจความหลักของบทความเกี่ยวกับอะไร? 
 
ตัวเลือกที่   1. The environmental problems in the Philippines. 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมในประเทศฟิลิปปินส์ 
   2. The process of recycling plastic trash in Canada. 
กระบวนการรไีซเคิลขยะพลาสติกในแคนาดา 
   3. A garbage dispute between the Philippines and Canada. 
ข้อพิพาทเรื่องขยะระหว่างฟิลิปปินส์และแคนาดา 
   4. A treaty on waste disposal between the Philippines and Canada. 
สนธิสัญญาการก าจัดขยะระหว่างฟิลิปปินส์และแคนาดา 
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รวมข้อสอบสาระท่ี  1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มาตรฐาน ต 1.1 

ชุดที่  2 

 
Reading 1: Item 1 
Read the description of an animal. 
 
Pangolins are odd-looking animals that belong to the group of anteaters with 
scales. Their bodies are covered with large, horny, overlapping scales. Scales 
cover every piece of their body except forehead, belly and the inner side of 
their legs. Pangolins have a small, cone-shaped head. Their eyes and ears are 
small. Their limbs are short, small, and powerful. They have curved claws on 
each foot. 
 
1. Which of the following is a picture of a pangolin? 

1.   2.  

3.   4.  
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Reading 2: Items 2-4 
Read the news report. 
 

LONDON: Oxford Dictionaries recognized the power of the millennial 
generation on Friday with its 2017 word of the year: 'youthquake'. 
Oxford lexicographers say there was a fivefold increase in use of the term between 
2016 and 2017. It is defined as "a significant cultural, political, or social change arising 
from the actions or influence of young people". 
 

The word, coined almost 50 years. ago by Diana Vreeland, then the editor of 
Vogue magazine, has been used to describe phenomena including surging youth 
support for Britain's Labour Party and the election of30-something leaders in France 
and New Zealand. 
.  Each year, Oxford University Press tracks how the English language is changing 
and chooses a word that reflects the annual mood. Oxford Dictionaries president 
Casper Grathwohl said youthquake has "yet to land firmly on American soil, but 
strong evidence in the UK calls it out as a word on the move". 
 
2. Which of the following is the best headline for this news? 
  1. Power of Youth     

2. Era of Young Leaders 
3. Youthquake: Word on the Move 
4. Words of the Year of Oxford Dictionaries 

 
3. Which of the following is TRUE about the word 'youthquake'? 

1. It was invented in 2016. 
2. It is more widely used in America than in England. 
3. It was first used to describe political change in America. 
4. It refers to a shift in cultural norms influenced by young people. 
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4. According to the news, which of the following situations has been described as a 
'youthquake'? 

1. The increasing use of the term in 20 17 
2. The young voters' support for the UK Labour Party 
3. The use of Vogue magazine to describe a political event 
4. The election of more than 30 new leaders in France and New Zealand 

 
Reading 3: Items 5-6 
Read the joke. 
 

Last week, Vicky, a distressed wife, went to the local police station in Wigan, 
Lancashire, along with her next-door neighbor, Pauline, to report that her husband 
was missing. 

 
 
The policeman asked for a description of the missing man. 
Vicky described him clearly and in detail, "He is 35 years old, 6 feet 4 inches, 

has dark eyes, dark wavy hair, an athletic build, weighs 185 pounds, is softly-spoken 
and is fabulous with the children." 

Pauline interrupts her protesting, "Why Vicky, your husband is 5 feet 8 inches, 
overweight, bald, has a big mouth, and is horrid to your children." 

Vicky replied, with a sigh, "Yes, but who wants HIM back?" 
 
 5. Which of the following statements is TRUE? 
  1. Pauline is an honest woman. 
  2. Vicky's husband is an attractive man. 
  3. The policeman knows Vicky and her husband well. 
  4. Vicky is accurate in describing her husband's appearance. 
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6. What did Vicky mean when she said, "Yes, but who wants HIM back?" 
  1. She didn't really want her own husband. 
  2. She wanted to know if anybody wanted her husband back. 
  3. She intended to ask Pauline if she wanted to take her husband. 
  4. She really wanted to know if anybody could help her husband. 
 
Reading 4: Items 6-10 
Read the feature story. 
 

Bonfire Night or 'Guy Fawkes Day', is celebrated in the United Kingdom on 
November 5 every year and has a very interesting history. 

In 1605, King James I passed strict laws against the Catholics. They would be 
punished if they didn't attend the Protestant church. Some English Catholics were so 
angry that they planned to blow up the House of Parliament in protest. They put 36 
barrels of gunpowder in the Parliament building and Guy Fawkes was to light them 
when the king came to open the Parliament on November 5. Unfortunately for him, 
the police found the gunpowder before it exploded and they caught him and the 
other men involved in the plot. The men were tortured and killed. To celebrate his 
survival, King James I ordered the people of England to have a bonfire on the night 
of November 5. Bonfire night went on to become a tradition, celebrated as Guy 
Fawkes Day. 

Traditional Bonfire Night food is hot baked potatoes. However, in the north of 
England people eat a special type of cake called parkin. This is a way to make it. 
First, grease a cake tin and line with buttered paper. Then, beat an egg and milk 
together with a fork. Next, gently melt syrup, treacle (a thick sweet black liquid), 
sugar and butter together in a large pan until the sugar has dissolved. After that, mix 
together oatmeal, flour and ginger and stir into the syrup mixture, followed by the 
egg and milk. Finally, pour the mixture into the tin and bake for 50 minutes to 1 hour 
until the cake feels firm and a little crusty on top. Cool in the tin then wrap in foil 
and keep for 3-5 days before eating. 
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7. Why was there a revolt in England in 1605? 
  1. Catholics were being sentenced to death. 
  2. Guy Fawkes broke King James I's laws. 
  3. Protestant churches used to punish Catholics. 
  4. Catholics did not agree with recently passed laws. 
 
8. Why were bonfires ordered to be lit on the night of November 5? 
  1. To honor the Catholics who were killed 
  2. To celebrate the success of the revolt of 1605 
  3. To remember the protestors of November 5 
  4. To mark King James I's escaping assassination 
 
9. What is the correct order of steps for making parkin? 

A. Pour the mixture into the tin 
B. Beat an egg and milk together. 
C. Mix together oatmeal, flour and ginger. 
D. Bake for 50 minutes to 1 hour 
E. Melt syrup, treacle, sugar and butter together until the sugar has 

dissolved. 
F. Stir the mixture of oatmeal, flour and ginger into the syrup mixture, 
followed    
   by the egg and milk. 
 

1. B-E-C-F-A-D    2. A-B-C-D-F-E 3. B-A-C-E-F-D     4. F-A-B-C-E-D 
 
10. What is the purpose of the passage? 
  1. To describe how to make English cakes 
  2. To tell about the history of English kings 
  3. To give information about an English tradition 

4. To honor Guy Fawkes, a famous English Protestant 
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Reading 5: Items 11-14 
Read the article. 
 

On the other side of the sea from Rome, there was once a great city named 
Carthage. Rome was not on good terms with Carthage and at last a war occurred 
between them. For a long time, it was hard to -tell which was the stronger. First, the 
Romans won a battle, and then the Carthaginians did. The war went on for many 
years. 

It happened after a while that Regulus, a brave Roman general, lost a battle 
and was taken prisoner to Carthage. While he was in prison, the rulers of Carthage 
came to talk with him. They promised to set him free if he could persuade the 
Roman rulers to make peace with them. They also made him promise that he would 
return to prison if the Roman rulers refused to make peace. Regulus agreed to do so. 

When Regulus arrived in Rome, he was warmly greeted. The Roman law 
makers came to see him and Regulus told them that he was sent from Carthage to 
ask them to make peace. But he thought that the Romans should not do so because 
sooner or later Carthage would be defeated. The next day, after bidding farewell to 
his wife, children and Rome, Regulus started back to Carthage as he had promised to 
face a cruel death. 
 
11. What do we learn from the first paragraph? 
  1. Roman people were unfriendly. 
  2. Rome was the strongest city of the time. 
  3. Carthage and Rome were equally matched opponents. 
  4. The city of Carthage and Rome were located side by side. 
 
12. What did the rulers of Carthage want Regulus to do? 
  1. To go home and bid farewell to his family and Rome 
  2. To persuade Roman rulers to make peace with Carthage 
  3. To keep his promise to fight for Carthage upon his return 
  4. To reveal the truth about the Roman rulers and Rome 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 141 

 

13. Which of these statements is TRUE about Regulus? 
  1. He was beaten to death after losing the war. 
  2. The warriors of Carthage were afraid of him. 
  3. He was a man who always kept his promises. 
  4. He defeated Carthage at the other side of the sea. 
 
14. What would be the best title for this story? 
  1. The Prisoner of War   2. The Story of Regulus 
  3. The War of Carthage and Rome 4. The Greatest City in the World 
 
Reading 6: Items 15-18 
Read the research study. 
 
(1) About 25 years ago, a group of Canadian scientists wanted to create a strain of 
salmon that could survive in fish farms in the cold water off New Brunswick. They 
took genetic material from Chinook salmon and from an eel like fish called the 
ocean pout and injected it into the eggs of an Atlantic salmon. The result was a fast-
growing fish that looks and tastes like a regular farmed Atlantic salmon. Some people 
call it a "super salmon," while others call it "Frankenfish," after the fictional. monster 
created by Dr. Frankenstein. 
 
(2) The controversial fish, called the AquAdvantage salmon, has been genetically 
modified. That means some of its DNA has been artificially changed. The modified 
salmon is also "transgenic," which means genetic material from a different type of 
organism has been artificially added to the salmon's DNA. 
 
(3) The U.S. Food and Drug Administration (FDA), which regulates food in the United 
States, studied the salmon for several years. In 2010, they decided that the salmon 
was safe to eat and would have "no significant impact" on the environment - as long 
as it was raised in special facilities and ·could not accidentally be released into rivers 
or oceans. 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 142 

 

(4) Because so many people requested that the FDA reconsider its decision, the FDA 
asked for comments from the public. It received more than 35,000 responses. It is 
still considering these comments and has not yet announced whether it will allow 
the salmon to be sold as food for humans. 
 
15. What is the main idea of the article? 
  1. Salmon has become the world's first genetically modified animal. 
  2. Modified salmon's safety as food is still questionable. 
  3. The request to market modified salmon has been withdrawn. 
  4. The U.S. FDA has reconsidered the safety of the Atlantic salmon. 
 
16. According to the passage, which of the following is TRUE? 
  1. The AquAdvantage salmon is well accepted by consumers. 
  2. The modified salmon is called “Frankenfish" by those who oppose it. 
  3. The FDA has officially approved the sale of modified salmon to consumers. 
  4. The modified salmon contains a growth hormone gene from a farmed 
Atlantic salmon. 
 
17. What is NOT mentioned in the passage? 
  1. The final decision of the FDA 
  2. The benefits of the modified salmon 
  3. The process of creating a transgenic organism 
  4. The scientists' purposes for creating modified salmon 
 
18. What can be inferred from paragraph 3? 
  1. The wild salmon may be extinct in the near future. 
  2. The FDA will hold another public hearing on the issue of modified salmon. 
  3. The modified salmon would become the first transgenic animal to enter 
the food supply. 
  4. The modified salmon could harm the environment if they went by chance 
into rivers or oceans. 
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เฉลยรวมข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ชุดท่ี  2 
 

ข้อ ตอบ 
1 3 
2 3 
3 4 
4 2 
5 1 
6 1 
7 4 
8 2 
9 1 
10 3 
11 3 
12 2 
13 3 
14 2 
15 3 
16 2 
17 1 
18 4 
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ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.3/1  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์   

                  ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

http://kalasin3.go.th/view.php?article_id=29816 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJTvuAx8YOr%5FQoM&cid=DFBA0ED4F9C940

66&id=DFBA0ED4F9C94066%217676&parId=root&o=OneUp 

เนื้อหา   
การสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ี 

อยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

 

Questions (ค าถาม) Responses (การตอบ) 

1. What is your name, please? =  

คุณช่ืออะไร กรุณา(บอกฉันด้วย)? 

2. What’s your last name? =  

ช่ือนามสกุลของคุณคืออะไร? 

3. Is that your first name? =  

นั่นคือช่ือแรกของคุณใช่ไหม? 

1.   I’m Nadia. =  

     ฉันช่ือนาเดีย 

2.   My last name is Atwood. =  

     นามสกุลของฉันคือแอทวูด 

3.   Yes, it is. = ใช่  

     No, it is not. = ไม่ใช่ 

มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ต 1.2  ม.3/1  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ 
ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

ต 1.2  ม.3/2  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
ต 1.2  ม.3/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ 

การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
ต 1.2  ม.3/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
ต 1.2  ม.3/5  พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 

กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ 
อย่างเหมาะสม 
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4. Nice to meet you. =  

ยินดีท่ีได้พบคุณ 

5. What’s your address? =  

ท่ีอยู่ของคุณคืออะไร? 

6. Is that 30 or 13? =  

เลข 30 หรือ เลข 13? 

7. Thank you. = ขอบคุณ 

     8.   Spell your name, please. = 

           กรุณาสะกดช่ือของคุณด้วย 

     9.   Maria. Is that m-a-r-i-a? = 

          มาเรีย สะกด m-a-r-i-a ใช่ใหม? 

   10.   What’s your telephone number?  

          = เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร? 

4.   Nice to meet you too. = 

     ยินดีท่ีได้พบคุณเช่นกัน 

5.  13 Building road. = 

     เลขท่ี 13 ถนนบิวด้ิง 

6.   It is 30. = มันคือเลข 30 

 

7.   You’re welcome. = ด้วยความยินดี 

8. J-E-N-I-F-E-R  

 

9. Yes, it is. = ใช่ 

 

10.  056-721456 

 (zero-five-six-seven-two-one-      

  four- five – six) 

 

การถามทาง บอกทาง และให้ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ 

การสอบถามเส้นทาง 
– Excuse me, could you tell me how to get to …? = ขอโทษนะครับ/คะ คุณพอจะบอกได้
ไหมว่าจะไป…ได้อย่างไร 
– Excuse me, do you know where the … is? = ขอโทษนะครับ/คะ คุณทราบไหมว่า…อยู่ท่ีไหน 
– I’m looking for … = ฉันก าลังหา… 
– Is this the right way for …? = ทางนี้ไป…ใช่ไหม 
— the bus station = สถานีรถโดยสาร 
— the bus stop = ป้ายรถเมล์ 
— this address = ท่ีอยู่นี้ 
– Can you show me on the map? = ช่วยบอกทางฉันบนแผนท่ีได้ไหม 
– I’m sorry, I don’t know = ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่ทราบ 
– Sorry, I’m not from around here = ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่ใช่คนแถวนี้ 
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– You’re going the wrong way = คุณก าลังไปผิดทาง 
– Take this road = ไปตามถนนนี้ 
– Take the first on the left = แยกแรกให้เล้ียวซ้าย 
– Take the second on the right = แยกท่ีสองให้เล้ียวขวา 
– Turn right at the crossroads = ถึงส่ีแยกให้เล้ียวขวา 
– Turn right at the T-junction = เล้ียวขวาท่ีทางสามแยก 
– Go down there = ไปทางนั้น 
– Go under the bridge = ลอดใต้สะพาน 
– Go over the bridge = ข้ามสะพาน 
– Go over the roundabout = เข้าไปในวงเวียน 
– You’ll cross some railway lines = คุณจะข้ามทางรถไฟ 
– It’ll be … = แล้ว … จะอยู่ 
— … on your left = ทางซ้ายของคุณ 
— … on your right = ทางขวาของคุณ 
— … straight ahead of you = อยู่ตรงหน้าคุณ 
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ข้อสอบ  สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสือ่สาร 
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ม.3/1      สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว  
                เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมและส่ือสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 
Situation: Two friends are talking to each other about a sister. 
      Nan:       I think you’ll like my sister. 
      Sue:       Why? ……..1……… 
      Nan:       She’s beautiful about 178 centimeters tall. 
      Sue:       ………..2………… 
      Nan:      She’s friendly and cheerful.   
 

        1.   1.  What’s she? 
   2.  What does she like? 
   3.  What does she seem like? 
   4.  What’s she like?    

 
 

2.   1.  What does she appear to be? 
   2.  What sort of person is she? 
   3.  How is she like? 
   4.  How nice is she? 

 

Customer:     I’d like to rent a family size car. ……….3………    
Car owner:    You can have it for 1,200 baht a day. For a week, it’s 8,000 baht.      
Customer:     ………..4…………….    
Car owner:    Yes, insurance is covered. 
                     

3. 1.  How much will it be? 
   2.  How much do you charge? 
   3.  How much do they cost? 
   4.  How much is it cost? 
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 4.  1.  Do I have to pay for the insurance? 
   2.  Can I take it with a driver? 
   3.  Does it come with insurance? 
   4.  How about the insurance? 

 
 

        5.   A : How long has she lived in Bangkok?  
   B : She has lived here__________2016.  
   1.  on  
   2.  for  
   3.  since  
   4.  at 

 
 

         6.  A : __________you ever been to England?  
             B : No, I have never been there.  

1.   as  
2.   Have  
3.   Had  
4.   Having 

 

         7.  A : How often do you cook at home?  
             B : I_______cook when I reach home after working at the office.  

1. always  
2. like  
3. dislike  
4. hate 

 

         8.  A : How do you speak English?  
             B : I speak English_________ .  

1. polite  
2. soft  
3. fluently  
4. rapid 
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9.  Anita : Please buy me a pack of chicken at supermarket tomorrow.  
    Margie : OK. A pack of chicken_________ to you tomorrow.  

1. will be bought  
2. will bought  
3. is bought  
4. is being bought 

 

         10. Joan : The football players are playing football in the field now.  
              Sasha : Are you at the stadium?  
              Joan : Yes, now football________ in the field.  

1. are being played  
2. is being played  
3. was being played  
4. were being played 
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เฉลยข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

มาตรฐาน ต 1.2  ตัวช้ีวัด ม.3/1      
 

ข้อ ตอบ 
1 4 
2 2 
3 2 
4 3 
5 3 
6 2 
7 1 
8 3 
9 1 
10 2 
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ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.3/2  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
 
จุดประสงค์  

ผู้เรียนสามารถใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
 

เนื้อหา   
การใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
 
การขอร้องให้คนอื่นท าอะไรหรือช่วยอะไรนั้น ควรพูดให้สุภาพเข้าไว้ มิฉะนั้นแล้วอาจจะ

ได้รับการปฏิเสธได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามการขอร้องมีหลายระดับ คือ ระดับธรรมดา สุภาพและสุภาพ
ท่ีสุด หรือในเรื่องท่ียากง่ายต่างกัน ฉะนั้น จะขอร้องให้ท าหรือช่วยอะไรนั้น ควรใช้ค าให้เหมาะสมกับ
ระดับเหตุการณ์นั้นๆ ในการขอร้องใช้ค าได้หลายวิธี หลายประโยค ในท่ีนี่อาจจ าแนกประโยคต่างๆ ท่ี
ใช้ในการขอร้องได้ดังต่อไปนี้ 

 
1. ประโยคค าสั่ง (Command) ประโยคค าส่ังเป็นประโยคท่ีขึ้นต้น ด้วยค ากริยาไม่มีประธาน เช่น 
Sit down. นั่งลง Open the window. เปิดหน้าต่างด้วย Don’t disturb her. อย่ารบกวนเธอ 
ประโยคชนิดนี้สร้างเป็นการขอร้องโดยการเติม Please (โปรด กรุณา) เข้าไป อาจจะวางต้นประโยค 
หรือท้ายประโยคก็ได้ การขอร้องด้วยประโยคชนิดนี้ ถือเป็นการขอร้องโดยตรง นิยมใช้โดยท่ัวไป โดย
มีรูปประโยคดังนี ้
Please…………..         กรุณา / โปรด……………..  /      …………………… , please. 
ตัวอย่าง 
Please sit down. กรุณานั่งลง 
Open the window, please. กรุณาเปิดหน้าต่างด้วย 
Please don’t disturb her. กรุณาอย่ารบกวนเธอ 
Please give me your name. กรุณาบอกช่ือคุณด้วย 
Don’t park in front of the office, please. กรุณาอย่าจอดรถหน้าส านักงาน 
Please get me a chair. กรุณาหาเก้าอี้ให้ฉันสักตัวด้วย 

 
2. ประโยคบอกเล่า (Statement) การขอร้องอาจจะใช้เป็นรูปประโยคบอกเล่าธรรมดาก็ได้ แม้จะ
ถือว่าเป็นการแสดงความต้องการของผู้พูดเองขึ้นมาลอยๆ โดยใช้กริยาท่ีแสดงออกถึงความต้องการ 
คือ want หรือ would like โดยการเติม Please เข้าท้ายประโยค ใช้ would like เป็นการสุภาพ
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กว่า มีรูปประโยคดังนี้ 
 
I want …………, please. ฉันต้องการ……………….. 
I would like …………….., please. ฉันต้องการ…………………………… 
 
 
ตัวอย่าง 
I want some water, please. ฉันต้องการน ้าบ้าง 
I want a pen, please. ฉันต้องการปากกาด้ามหนึ่ง 
I want some drinks, please. ฉันต้องการเครื่องด่ืมสักอย่าง 
I would like a cup of coffee, please. ฉันต้องการกาแฟสักถ้วย 
I would like the red one, please. ฉันต้องการอันสีแดง 
เพื่อให้มีความหมายเป็นการขอร้องโดยตรง ในรูปประโยคบอกเล่า ใช้กริยา ask หรือ request 
(ขอร้อง) ได้เลย หรือแสดงความต้องการจะขอร้อง โดยน าด้วย want หรือ would like และตามด้วย 
infinitive ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
I ask you to. ฉันขอร้องคุณให้ช่วย 
I request you to. ฉันขอร้องคุณให้ช่วย 
I want to ask you to. ฉันต้องการขอร้องคุณช่วย 
I want to request you to. ฉันต้องการท่ีจะขอร้องคุณให้ช่วย 
 
ตัวอย่าง 
I ask you to open the window. ฉันขอร้องให้คุณช่วยเปิดหน้าต่าง 
I ask you to help me with this. ฉันขอร้องคุณช่วยท าส่ิงนี้ด้วย 
I request you to post these letters for me. ฉันขอร้องคุณช่วยส่ง จ.ม.เหล่านี้ให้ด้วย 
I would like to ask you to call him for me. ฉันอยากขอร้องคุณช่วยโทรศัพท์ไปหาเขาให้ด้วย 
I want to ask you to find his address. ฉันต้องการให้คุณหาท่ีอยู่ของเขาให้ด้วย 
I want you to sit down. ฉันอยากจะให้คุณนั่งลง 
I would like you to get me a pen. ฉันอยากขอร้องให้คุณหาปากกาให้สักด้ามด้วย 
 
3. ประโยคค าถาม (Question) การใช้รูปประโยคค าถามในการ ขอร้องนั้น ถือเป็นการขอร้องโดย
อ้อมเป็นการถามกลายๆ ว่า จะท าอย่างนั้น ได้ไหม เป็นการแสดงความเกรงใจในการขอร้องนั้นๆ ซึง่
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นิยมใช้กันมาก รูปค าถามท่ีใช้มากคือ Yes/No Question แต่อย่างไรก็ตาม ค าถามประเภทอื่นก็ใช้ใน
การขอร้องได้เช่นกัน ประโยคค าถามต่างๆ ท่ีใช้ในการขอร้องมีโครงสร้างดังนี ้
Yes/No Question :     Can / Will you…….., please? 
Could / Would you please……., (please)? 
Could / Would you kindly………..? 
Would you be so kind as to……..? 
Do / Would you mind………? 
Tag Question :         ………,will you? 
………,won’t you? 
Wh- Question :         What……., please? 
Who………, please? 
(ect.) 
Indirect Question :     I wonder if you…… 
I wonder if you’d mind……. 

 
การใช้ประโยคค าถามชนิดต่างๆ ในการขอร้องนั้น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

- ประโยค Yes/No Question ใช้มากท่ีสุด เป็นทั้งการถามและ ขอร้องในตัวเสร็จว่าจะท าได้หรือไม่ 
จากโครงสร้างข้างบนนั้น มีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
Can you sit down, please? กรุณานั่งลงได้ไหม 
Will you make me a cup of coffee, please? ชงกาแฟให้ฉันสักถ้วยได้ไหม 
Could you please tell me the way to the airport?คุณจะกรุณาบอกหนทางไปสนามบินให้ฉัน
หน่อยได้ไหม 
Would you kindly lend me the book for two days?คุณจะกรุณาให้ฉันยืมหนังสือเล่มนี้สักสอง
วันจะได้ไหม 
Would you be so kind as to post these letters for me? คุณจะกรุณาส่งจดหมายเหล่านี้ให้
ฉันด้วยได้ไหม 
Do you mind washing this glass? คุณล้างแก้วนี้ด้วยได้ไหม 
Would you mind closing the door? คุณจะกรุณาปิดประตูหน่อยได้ไหม 
Would you please translate this sentence for them? คุณจะกรุณาแปลประโยคนี้ให้พวกเขา
หน่อยได้ไหม 
Can you help me with this exercise? คุณช่วยฉันท าแบบฝึกหัดนี้ได้ไหม 
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Will you find the meaning of the word for me? คุณจะหาความหมายค านี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม 
Would you mind giving me her name? คุณจะบอกช่ือเธอให้ฉันหน่อยได้ไหม 
 
- ประโยค Tag Question ตามปกติใช้เฉพาะชนิดท่ีท่อนแรกเป็นรูปค าส่ังเท่านั้น บางครั้งอาจจะถือ
ว่ายังเป็นค าส่ังอยู่นั้นเอง แต่ในท่ีนี่จัดเป็นการขอร้องอีกระดับหนึง่ไม่ค่อยนิยมใช้กันมากนัก จาก
โครงสร้างข้างบนนั้น มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
Come in, will you? เข้ามาข้างใน ได้ไหม 
Close the window, won’t you? ปิดหน้าต่างด้วย ได้ไหม 
Sit down, won’t you? นั่งลงได้ไหม 
Speak slowly, will you? พูดช้าๆ ได้ไหม 
ประโยคเช่นนี้ถือว่าเป็นค าส่ังโดยอ้อม ซึ่งมีความหมายสุภาพกว่า ค าส่ังโดยตรง 
 
- ประโยค Wh-Question เป็นรูปค าถามธรรมดา แล้วเติม please เข้าท้ายประโยค ถือว่าเป็น          
การขอร้องโดยอ้อมอีกแบบหนึ่ง เป็นการขอร้องระดับธรรมดา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
What’s your name, please? คุณช่ืออะไรครับ 
Where are you from, please? คุณมาจากไหนครับ 
When were you born, please? คุณเกิดเมื่อไรครับ 
How old are you, please? คุณอายุเท่าไรครับ 
การขอร้องวิธีนี้ นิยมใช้กับเหตุการณ์หรือสถานการณไม่มากนัก 
 
- ประโยค Indirect Question นิยมใช้ในการขอร้องเช่นกัน เป็น การขอร้องโดยอ้อมเช่นเดียวกับ 
Yes/No Question ท่ีจริงแล้วประโยคชนิดนี้ก็คือประโยคบอกเล่านั้นเอง กริยาท่ีนิยมใช้ส าหรับประโยค
ชนิดนี้ ก็คือกริยาท่ีแสดงถึงความสงสัย ไม่แน่ใจ ได้แก่ wonder (สงสัย) ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ 
I wonder if you’d lend me the typewriter. ไม่ทราบว่า คุณจะให้ฉันยืมเครื่องพิมพ์ดีดได้ไหม 
I wonder if you could help me with this? ไม่ทราบว่า คุณจะช่วยฉันท าส่ิงนี้ได้ไหม 
I wonder if you would mind checking this work. ไม่ทราบว่า คุณจะกรุณาตรวจงานนี้หน่อยได้ไหม 
I wonder if you would mind explaining this sentence. 
ไม่ทราบว่า คุณจะกรุณาอธิบายประโยคนี้หน่อยได้ไหม 
ตอบรับ (Accepting) การตอบรับการขอร้อง คือสามารถกระท าได้ตามท่ีขอร้องนั้น ใช้ค าพูดได้หลายอย่าง
หลายระดับเช่นเดียวกับการขอร้องดังนี ้
Yes, of course. ตกลง, ได้เลย, แน่นอน 
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Certainly. ตกลง, ได้เลย, แน่นอน 
All right . ตกลง 
Not at all. ได้เลย, ไม่เป็นไร 
O.K. ตกลง, ได้เลย 
Sure ได้เลย 
With pleasure. ยินดี, ด้วยความยินดี 
I’d be glad to. ด้วยความยินดี 
No, of course not. ไม่เป็นไร, ไม่รังเกียจ 
Certainly not. ไม่เป็นไร ไม่รงัเกียจ 
 
ตอบปฏิเสธ (Refusing) อาจใช้ได้หลายค าเช่นกัน ควรปฏิเสธอย่างสุภาพ และให้เหตุผลท่ีไม่อาจสนอง
ความต้องการตามท่ีขอร้องได้ ดังนี้ 
I’m sorry….. ขอโทษ…….. 
I’m afraid…. ฉันเกรงว่า…… 
I wish I could but…… ฉันอยากจะท าให้ แต่ว่า…. 
 
ตัวอย่าง 
I’m sorry I don’t know. ขอโทษด้วย, ฉันไม่ทราบ 
I’m afraid I am not free at that time. ฉันเข้าใจว่า ฉันคงไม่ว่างในเวลานั้น 
I wish I could but I have to hurry back home. อยากจะท าให้เหมือนกัน แต่ว่าฉันต้องรีบกลับบ้าน 
 
ข้อสังเกต 
- การใช้กริยารูปอดีต (past) คือ could, would ไม่มีความหมาย เป็นอดีต แต่แสดงถึงความสุภาพหรือ
เกรงใจว่า can และ will และใช้ would like สุภาพกว่า want 
- การขอร้องรูปค าถาม Yes/No นั้นแตกต่างจากค าถามธรรมดา โดยเติม Please เข้าไปเพื่อแสดงการ
ขอร้อง และตอบแตกต่างกัน โดยค าถามธรรมดาตอบ Yes/No แต่การขอร้องตอบ Yes, of course หรือ 
I’m sorry … ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 156 

 

ค าถาม ขอร้อง 
Can you open the window? 
Yes, I can. / No, I can’t. 
คุณสามารถเปิดหน้าต่างได้ไหม 
เปิดได้ / เปิดไม่ได้ 

Can you open the window, please? 
Yes, of course. / I’m sorry … 
คุณจะกรุณาเปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหม       
ได้เลย / ขอโทษ เพราะว่า … 

Can you speak Thai? 
Yes, I can. / No, I can’t 
คุณพูดภาษาไทยได้ไหม 
ได้ พูดได้ / เปล่า พูดไม่ได้ 

Can you speak Thai, please? 
All right. / Sorry, I don’t knowThai. 
คุณกรุณาพูดภาษาไทยได้ไหม 
ตกลง / ขอโทษ ฉันไม่รู้ภาษาไทย 

Will you come tomorrow? 
Yes, I will. / No, I won’t. 
พรุ่งนี้ คุณจะมาใช่ไหม 
ใช่, ฉันจะมา / เปล่า, ฉันจะไม่มา 

Will you come tomorrow, please? 
Sure. / I’m afraid I can’t. 
พรุ่งนี้คุณมาได้ไหม 
มาได้ / ฉันเกรงว่า คงมาไม่ได้ 
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ข้อสอบสาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ม.3/2      ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
 

Situation : Malee wants to send a parcel to her hometown, so she asks for 
directions to the post office. 
       Parichart    : Excuse me. ___1____ where post office is? 
       Thanakorn : Certainly. Go straight and turn left at the traffic lights. 
                         It’s on the right near the bank. 
       Parichart    : ______2_________? 
       Thanakorn : Oh, about 500 metres from here. 
 
        1.       1.  What can I get                     2.  Do you say 

       3.  Could you tell me                4.  Would you care for 

 
        2.       1.  How far is it                         2. How can I go there   

       3.  How about going there          4. How long does it take  

 
    3.      If we need to know whose these pen, what should we ask? 
       1.  Yes, what is it?  
       2.  Don’t you drop your pen? 
       3.  Do you mind if I open the window? 
       4.  Excuse me, sir. Aren’t these your pen? 

 
    4.      If we need to open the window, what should we say? 
       1.  Do you mind if I open the door? 
       2.  Do you mind if I open the book? 
       3.  Do you mind if I open the window? 
       4.  Do you mind if I open the shelf? 
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        5.  If we need to suggest someone doesn’ t forget a handkerchief, what 
should we say? 

       1.  Please forget your handkerchief. 
       2.  Don’t you drop your handkerchief? 
       3.  You forget your handkerchief, aren’t you? 
       4.  Tell me about your handkerchief, please? 
      6.  If we want to break someone for asking something, what should we say? 
       1.   Excuse me, madam! 
       2.   Don’t you drop your pen? 
       3.   Do you mind if I open the shelf? 
       4.   Tell me about your handkerchief, please? 
      7.  If we need to tell someone does something for us, what should we say? 
       1.  Excuse me, sir! 
       2.  Don’t you drop your pen? 
       3.  Would do you do something for me? 
       4.  You forget your handkerchief, aren’t you? 
      8.  If someone calls us for asking something, what should we ask? 
       1.   How are you?        2.  Yes, what is it? 
       3.   Yaah! Who is that?   4.   Well, how do you? 
      

      9.  If we want to say congratulation to someone, what should we say? 
       1.   I’d be glad to do that! 
       2.   I’d be glad to hear that! 
       3.   Do you mind if I open the shelf? 
       4.   Excuse me, sir. Aren’t these your pen? 

 

10.  Which sentence is the permission?  
        1.  Please open the window? 
        2.  What is your name, madam? 
        3.  Please shut down the television? 
        4.  Would you mind if I opened the television?   
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มาตรฐาน ต 1.2  ตัวช้ีวัด ม.3/2      
 

ข้อ ตอบ 
1 3 
2 1 
3 4 
4 3 
5 3 
6 1 
7 3 
8 2 
9 2 
10 4 
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ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.3/3  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ 
                              และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์  

ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ 
และปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  
 
เนื้อหา   

การพูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ                                       
การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  
 
WANT กับ WOULD LIKE ภาษาอังกฤษแบบสุภาพ 

การท่ีเราจะพูดว่าอยากได้ หรือต้องการ ปกติในภาษาอังกฤษ ก็จะรู้จักค าว่า Want ใช่ไหม แต่เมื่อ
ต้องการพูดให้สุภาพมากขึ้น เราจะเปล่ียนจาก want เป็น would like 
 
ตัวอย่างประโยค Sentences 
I want some fruit. : I would like some fruit. 
I want some chocolate. : I would like some chocolate. 
I want to go home/ I wanna go home: I would like to go home.  
ข้อสังเกต Want to เวลาพูดเร็วๆ ก็จะกลายเป็น wanna นัน่เอง 
 
ค าถาม Questions 
–  To offerเสนอ do you want some cake? : Would you like some cake? 
–  To invite เชิญอย่างสุภาพ เช่น you want a dance? : Would you like to dance? 
 
บริการลูกค้า Customer Service การบริการท่ีสุภาพเป็นหัวใจหลักของการบริการลูกค้าดังนั้นเรา
จึงควรใช้ค าพูดท่ีเหมาะสม สุภาพ สร้างความประทับใจให้ลูกค้า 
What do you want? : How can I help you? / May I help you? 
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ข้อสอบสาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ม.3/3     พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ                                       

             การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  
 

Situation: There’s a post office two blocks from Mike’s hotel. Mike can’t buy 
stamps at his hotel, but he can buy stamps at the post office. And this is the 
post office. 
                     

       Mike:     ………1……… is a stamp for a postcard? 
       Clerk:     Twelve cents. 
       Mike:     Can I have one, please? 
       Clerk:     ………2……….. 
       Mike:     Thank you. 
 
       1. 1.  How far 

   2.  How often 
   3.  How much 
   4.  How many    

 

        2.   1.  Here you are. 
   2.  Are you here? 
   3.  There you are 
   4.  Are you there? 

 

Situation:  In the café. 
       Waiter:     Hello! Please have a seat.  Can I help you? 
       Guest:      Yes, ……….3………. I’m so thirsty. 
       Waiter:     We have iced tea, iced coffee, soft drinks and beer.  
                      What would you like to order? 
       Guest:      ………..4…………. 
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3.  1.  I would like something to drink. 
    2.  I would like something to eat. 
    3.  Do you want something to drink? 
    4.  May I have something to drink? 
4.  1.  Iced tea, please. 
    2.  Ice-cream, please. 
    3.  Drinking water.    
    4.  I must order coffee. 
At the shoes shop.  
 Shop assistant : ______5______  
    Sombat : Yes, Do you have these shoes in size 8?  
    Shop assistant : ______6______  
    Sombat : I’d like the black pair on the top shelf. 
5.    1. Hi! What’s up?  
      2. Hello. How have you been?  
      3. Good morning. May I help you?  
      4. Good morning. How do you do? 
6.    1. Would you like the black ones?  
      2. What color would you like?  
      3. Do you like the black one? 
      4. What would you like? 

7.  Situation  :  At the restaurant, John and Bob are ordering some food.  
         John  :  Let’s sit over there.  
          Bob  :  O.K.  
         John  :  _______________  
          Bob  :  Sure. What would you like to eat?  
         John  :  I’ll have steak.  

   1.  May I help you?  
   2.  It’s a very nice restaurant.  
   3.  What’s the popular dish here?  
   4.  Can you pass me a menu, please?  
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  8.  Situation  :  Barbara lost her purse.  
                  Barbara  :  I can’t find my purse. Can you help me? 
                  Paul  :   _______________ I’ll help you look for it.  
                  Barbara  :   Thanks.  
    1.  No, thanks.  
    2.  Yes, please.  
    3.  No problem.  
    4. Sorry, I’m busy. 
 
 

 9.  Situation  :  Anna is visiting Susan at her house.  
        Susan  :  _______________  
        Anna  :  Yes, please. I love it.  

1.  Do you mind if I sit here?  
2.  Would you get tea or milk?  
3.  Can I  have some lemonade?  
4.  Would you care for a cup of coffee? 
 

   10.  Vanessa  :  Would you like a beef sandwich?  
                    Sunee  :  _______________ I’m hungry.  
                     1.  No, thank you.  
         2.  Yes, please.  
                     3.  Not now. Yes, please.  
                     4.  Thank you. 
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มาตรฐาน ต 1.2  ตัวช้ีวัด ม.3/3      
 
 

ข้อ ตอบ 
1 3 
2 1 
3 1 
4 1 
5 3 
6 2 
7 4 
8 3 
9 4 
10 2 
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ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.3/4  พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ 
                              และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 
จุดประสงค์  

ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง หรืออ่านอย่างเหมาะสม 
 

เนื้อหา   
การพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง หรืออ่านอย่างเหมาะสม 

การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบมีอยู่ 3 ขั้น คือ 

1. การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive/Regular Adjectives) 
 โครงสร้างประโยค : S + V. to be + as  adjective  as 
 เราใช้ as…as ในการเปรียบเทียบของสองส่ิงท่ีเท่ากันหรือเหมือนกันทุกประการ โดยค าคุณศัพท์ 
ท่ีใช้เปรียบเทียบในขั้นธรรมดานี้จะไม่มีการเปล่ียนรูปหรือเติมค าใด ๆ หลัง adjective นั้น ๆ  เช่น 
 Harry is as tall as his brother. (แฮรี่สูงเท่ากันกับน้องชายของเขา) 
 This bag is as expensive as that one. (กระเป๋าใบนี้แพงเท่ากันกับอีกใบหนึ่ง) 
2. การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Adjectives) 
 โครงสร้างประโยคแบบที่ 1 : S + V. to be + adj. +er + than 
 การเปรียบเทียบค าคุณศัพท์ขั้นกว่านี้มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะมีการเติม -er ท้าย
ค าคุณศัพท์  

     (adjective) นั้น ๆ และตามด้วย than เพื่อเปรียบเทียบว่า ส่ิงหนึ่ง … กว่าอีกส่ิงหนึ่ง เช่น 
 Pug is smaller than Siberian. (สุนัขพันธุ์ปั๊กตัวเล็กกว่าสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน) 
 โครงสร้างประโยคแบบที่ 2 : S + V. to be + more + adj. + than 
 รูปแบบท่ีสองจะเติมค าว่า  more ไว้ด้านหน้าแล้วตามด้วยค าคุณศัพท์ (adjective) นั้น ๆ และ
ตามด้วย than  เพื่อเปรียบเทียบว่า ส่ิงหนึ่ง … กว่าอีกส่ิงหนึ่ง เช่น 
 Physics is more difficult than Math. (วิชาฟิสิกส์ยากกว่าวิชาคณิตศาสตร์) 
 Karaked is more beautiful than Chanward. (การะเกดสวยกว่าจันทร์วาด) 
3. การใช้ค าคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Adjectives) 
 โครงสร้างประโยคแบบที่ 1 : S + V. to be + the + adj. + est 
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 การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนี้มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกจะใช้ the น าหน้า adj. ท่ีมีการเติม -est 
ท้ายค านั้นๆ เพื่อเปรียบเทียบว่า ส่ิงนั้น … ท่ีสุด เช่น 
 She was the cleverest girl I have ever known. (หล่อนเป็นผู้หญิงท่ีฉลาดท่ีสุดท่ีฉันเคย
รู้จักมา)  
โครงสร้างประโยคแบบที่ 2 : S + V. to be + the + most + adj. 
 รูปแบบท่ีสอง จะใส่ the most ไว้ด้านหน้า adj. นั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่า ส่ิงนั้น … ท่ีสุด เช่น 
 I am the most beautiful woman in this world. (ฉันเป็นผู้หญิงท่ีสวยที่สุดในโลกนี้) 

การท าค าคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่าและข้ันสูงสุด 

1. ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวส่วนใหญ่ท าให้เป็นรูป Comparative (ข้ันกว่า) โดยการเติม -er ท้ายค า 
และท าให้เป็นรูป Superlative (ข้ันสูงสุด) โดยการเติม -est ท้ายค า เช่น 
  

Adjective Comparative Superlative 

cold colder coldest 

hard harder hardest 

tall taller tallest 

 2. ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวที่มีสระตัวเดียวและตามด้วยพยัญชนะตัวเดียว ให้เติมพยัญชนะตัวสุดท้าย
ของค าซ้ าก่อนเติม -er ในการท าให้เป็นขั้นกว่า และก่อนเติม -est ในการท าให้เป็นขั้นสูงสุด เช่น big 
– bigger – biggest 
3. ค าคุณศัพท์พยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ท้ายค าออกหนึ่งตัว ก่อนจะเติม -er หรือ -est 
เช่น nice – nicer – nicest 
4. ค าคุณศัพท์ท่ีลงท้ายด้วย  y ให้เปล่ียน y เป็น i ก่อนจะเติม -er หรือ -est เช่น dry – drier – 
driest, easy – easier – easiest 
5. ค าคุณศ พท์สองพยางค์ท่ีลงท้ายด้วย –ed, -ing, -ful, -less, -ous ท าให้เป็นรูป Comparative 
โดยการเติม more หน้าค า และท าให้เป็นรูป Superlative โดยการเติม the most หน้าค า เช่น 

Adjective Comparative Superlative 
worried more worried  the most worried 
boring more boring  the most boring 
faithful more faithful  the most faithful 
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careless more careless  the most careless 
famous more famous  the most famous 

 6. ค ากริยาวิเศษณ์ หรือ adverb สองพยางค์ท่ีลงท้ายด้วย -ly ท าให้เป็นรูป Comparative โดยการ
เติม more หน้าค า และท าให้เป็นรูป Superlative โดยการเติม the most หน้าค า เช่น quickly - 
more quickly - the most quickly 
7. ค าคุณศัพท์และค ากริยาวิเศษณ์ต้ังแต่สองพยางค์ขึ้นไป ท าให้เป็นรูป Comparative โดยการเติม 
more หน้าค า และท าให้เป็นรูป Superlative โดยการเติม the most หน้าค า เช่น 

Adjective Comparative Superlative 
dangerous more dangerous the most dangerous 
expensive more expensive the most expensive 
Adverb Comparative Superlative 
easily more easily the most easily 
quietly more quietly the most quietly 

  
8. ค าคุณศัพท์บางค าท่ีอาจจะไม่ได้เปล่ียนรูปไปตามโครงสร้างดังท่ีกล่าวข้างต้น โดยเมื่อเป็นการ
เปรียบเทียบในขั้นกว่าและขั้นสูงสุด ค าคุณศัพท์นั้น ๆ จะเปล่ียนรูปไปเลย (จ านวนไม่เยอะ ไม่ต้อง
ตกใจนะคะ) เช่น   

Adjective Comparative Superlative 
good better best 
bad worse worst 
many/much more most 
little less least 
far father/further farthest/furthest 

ตัวอย่างการใช้ 
Today’s weather is better than yesterday.    (สภาพอากาศวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน) 
He was the worst boyfriend in my life.    (เขาเป็นแฟนท่ีแย่ท่ีสุดในชีวิตของฉัน) 
This cup of coffee has less sugar than the other.    (กาแฟถ้วยนี้มีน้ าตาลน้อยกว่าอีกถ้วยหนึ่ง) 
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ข้อสอบ  สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสือ่สาร 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
             และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ม.3/4     พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น 

            เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
1. Bill is 6 feet tall. John is 6 feet tall. So Bill is the same .............. as John. 

1.   tall 
2.   high 
3.   height 
4.   as tall 

2.   It is usually .............. here in May than in August 
1.   hot 
2.   very hot 
3.   hotter 
4.   more hot 

3 .  Dick writes badly. Pete writes very badly. 
     Pate writes ................... Dick. 

1.   badly  2.   worse 
3.   badly than  4.   worse than 

4.   This toy is the ............. interesting of all. 
  1.   most 

2.   more 
3.   much 
4.   better 

5.    I can hear Dick in the next room, but I can’t hear Debbie . 
                 So Dick is .................. Debbie. 
            1.   loudlier than   

2.   loudly than 
3.   more loudly than   
4.   more loudier than 
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6    Jan works 6 hours a day. Nan works 2 hours a day. 
     Jan works .............Nan. 

1.   harder 
2.   harder than 
3.   more hard than 
4.   more harder than 

7.   It takes Jim 20 minutes to go to school. It takes Jack 10 minutes to go 
to school .       
     Jim walks .......................…….Jack. 

1.  quickly than 
2.  slowly than 
3.  more slowly than 
4.  more quickly than 

 8.   I like Sarah’s singing. I don’t like Tom’s singing.  
      Sarah sings………..............Tom. 

1.   the best 
2.   gooder than 
3.   better than 
4.   more good thanTom Sarah 

9.   Bob drives 70 miles an hour. 
     Ed drives 80 miles an hour. Ed drives ....................Bob 

1.  faster 
2.  faster than 
3.  the fastest 
4. more faster than 

10.  John is the ............... boy in my class. 
1.    worst 
2.    worse 
3.    worse than 
4.    worst than 
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เฉลยข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 
มาตรฐาน ต 1.2  ตัวช้ีวัด ม.3/4      
 

ข้อ ตอบ 
1 3 
2 3 
3 4 
4 1 
5 3 
6 2 
7 3 
8 3 
9 2 
10 1 
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ตัวชี้วัด ต 1.2  ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ   
                 กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ 
                 อย่างเหมาะสม   

 
จุดประสงค์  

ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม   
 
เนื้อหา   

การพูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ   
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

 
การถามความคิดเห็น ภาษาอังกฤษAsking for & Giving an opinion  

Asking for opinion คือ การถามความคิดเห็น ทรรศนะคติจากคู่สนทนา โดยปกติแล้วประโยคท่ีมัก
พบบ่อยๆ ในชีวิตประจ าวันมีดังต่อไปนี้ 
    -What do you think?      คุณคิดว่าไง 
    -What are your ideas?     คุณมีความคิดว่าไง 
    -How do you feel about that?     คุณรู้สึกยังไงกับส่ิงนั้น 
    -What’s your opinion?     คุณมีความคิดเห็นยังไง 
    -Do you have any thought on that?     คุณมีความคิดเห็นเกี่ญวกับส่ิงนั้นไหม 
Giving an opinion คอื การแสดงความคิดเห็น  
   -I think we should buy a new car.    ฉันคิดว่า เราควรซื้อรถใหม่ 
   -I believe that smoking should be outlawed.ฉันมีความเช่ือว่า การสูบบุหรี่ควรท่ีจะเป็นส่ิง
ผิดกฎหมาย 
   -In my opinion, Titanic is the best movie.    ในความคิดของฉัน ไททานิคเป็นภาพยนน์ท่ีดี
ท่ีสุด 
   -I feel that it is the right thing to do.    ฉันรู้สึกว่า มันเป็นส่ิงท่ีถูกต้องท่ีควรท า 
   -I don’t think we need one.    ฉันไม่คิดว่า เราต้องการมัน 
   -I don’t believe that it is yours.    ฉันไม่เช่ือว่า มันเป็นของคุณ 
   -I don’t feel that it’s a good idea.    ฉันไม่รู้สึกว่า มันเป็นความคิดท่ีดีเท่าไหร่ 
*** ประโยคท่ีขีดเส้นใต้ จะถูกเปล่ียนไปตามสถานการณ์ท่ีผู้พูดต้องการ 
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ข้อสอบสาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
             และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ม.3/5     พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ   

            กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่าง 
            เหมาะสม   

 

Situation: Two friends are planning to go to a tourist spot in Rayong Province. 
 George:     ………1………  
 Sam:        I don’t know yet. Do you have any suggestions?  
 George:    I’m going to talk to you about this too. Our group plans to go to  
                Koh-Samet for a few days ……..2………..  
 Sam:        Terrific !  I’ll join you.  
 

1.     1.   Let’s make a plan for this coming holiday. 
        2.  Would you like to go out this coming holiday? 
       3.   Do you have any plans for this coming holiday? 
       4.   Why can’t you go somewhere this coming holiday? 
    

 2.    1.   What about you? 
       2.   Why don’t you join us? 
       3.    Would you like to come along? 
       4.   How do you arrange to get there? 

 

Passage A  
 My daughter is in the cast of a theatre restaurant that performs mystery plays. 
While the shows are quite entertaining, the food leaves a lot to be desired. Near the 
end of the play, each member of the audience submits a form, answering the 
question, “who do you thinks the murderer is and why?” 
             It must be the cook, “wrote one patron. “He tried to poison the rest of 
us too”. 
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 3.   The expression “in the cast of” means…………….. 
         1.    serving food at 
          2.    wearing a uniform for 
          3.    one of the performers in 
          4.    the manager of 

  4.    Before the end of the performance, the audience is asked to…….. 
                   1.   criticize the acting    
                   2.   recommend improvements 
                   3.   evaluate the food’s quality                   
                   4.   guess who the murder is 

  5.    The phrase “the rest of us” refers to………….. 
  1.    the actors          

2.    other cooks 
             3.    the audience                          

4.    restaurant employees 

Passage B 
 Sam, a student, was proudly showing some friends his new room late one 
night. In the corner was a huge glass dish, and a friend asked, “What’s that for?” 
 “Oh, that’s my talking clock.” Sam replied. “Watch this.” He hit the dish hard 
with the hammer, making a really loud noise. Suddenly, someone on the other side 
of the wall screamed, “Be quiet! It’s two o’clock in the morning!” 

   6.     What did the student use to hit large dish with? 
    1.    a book     

 2.    his hand 
             3.    a hammer                   
                 4.    his foot 

    7.     What you think happened to “the clock”? 
              1.    It broke    
              2.    One of Sam’s friends bought it. 
             3.    His neighbour needed it.                   
              4.    It was thrown into the neighbour’s window. 
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Direction : Read the sentence and choose the correct answer .  

 8.    A dog is bigger than a mouse, but smaller than an elephant.  
  1.    A dog is very big.  
  2.    A dog is the biggest.  
  3.    A dog is smaller than a mouse.  
  4.    An elephant is bigger than a dog.  

 
 

       9.   Sandy is English but Teresa isn't; she's American.  
  1.    Teresa is English.  
  2.    Sandy isn't English.  
  3.    Sandy isn't American.  
  4.    Teresa and Sandy aren't English. 
 
 

      10.  She used to smoke cigarettes.  
  1.    She never smoked cigarettes.  
  2.    She usually smokes cigarettes.  
  3.    She smoked before, but she doesn't now.  
  4.    She smoked cigarettes in the smoking area. 
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เฉลยข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 
มาตรฐาน ต 1.2  ตัวช้ีวัด ม.3/5      
 

ข้อ ตอบ 
1 3 
2 2 
3 3 
4 4 
5 3 
6 3 
7 4 
8 4 
9 3 
10 3 
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รวมข้อสอบสาระท่ี  1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มาตรฐาน ต 1.2 
 

Conversation 1: Items 1-2  
Situation: In the hallway, after class  
Ann: I was in a car accident last week and my back still hurts.  
Ben: ____1____? You ought to get that checked out.  
Ann: What do you mean?  
Ben: Go to the doctor and ___2___.  
Ann: No way! I hate doctors.  
1.  1. Basically    (ต 1.2 ม.3/1) 

2. Actually  
3. Literally  
4. Really 

 
2.  1. Let him examine your back   (ต 1.2 ม.3/2) 

2. ask him about your last check-up  
3. tell him there is probably nothing wrong  
4. inform him of your need for hospitalization  
 

Situation: In the hallway  
Linda : I heard you made good grades at school. ____3____ .  
Dan : Yes. I got an A in every class last year.  
Linda : Wow! How did you do that?  
Dan : Well, it took ____4____. But, to be honest, I like studying.  
Linda : ____5____. It gives me a headache. And when I get bad grades,  
my parents give me a headache too!  
Dan : They just want you to be successful. ____6____ . You know that, right?  
Linda : Yeah. I want them to be proud of me.  
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3 . 1. That’s great  (ต 1.2 ม.3/4) 
2. That’s simple  
3. That’s awful  
4. That’s a question  

 
4.  1. a lot of work (ต 1.2 ม.3/4) 

2. huge courage  
3. a short break  
4. high spirit  
 

5.  1. I guess not (ต 1.2 ม.3/1) 
2. I doubt it  
3. I wish I did  
4. I wonder about it 
  

6. 1. It’s out of sight (ต 1.2 ม.3/1) 
2. It’s over the limit  
3. It’s for your own good  
4. It’s a dream come true  

 
Writing 1 : Items 7-11  
Situation : You are Todd Jacobs. You are writing a letter to Samantha, a new student  
coming to your school next year.  
Dear Samantha,  
I hear that you will be coming to our school next year and I want to be the first to  
welcome you.  
I ____7____ my first day at the middle school. I was a little bit scared coming to  
school ____8____ I would be with all the older kids. I had never had to switch 
classrooms before and I didn’t know where I would be all of the time. This was scary 
and ____9____ because I found out that I wouldn’t be in class with my best friend. 
While I was scared, I was also ____10____ because I would get to be in the band and 
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meet new people. As turned out, everything was fine and I ____11____ new friends 
in my classes.  
I hope you have a good summer.  
See you next year.  
Todd Jacobs 
 
7.  1. open (ต 1.2 ม.3/1) 

2. think  
3. forget  
4. remember  

8.  1. so  (ต 1.2 ม.3/5) 
2. while  
3. because  
4. although  
 

9.  1. Really upset I was (ต 1.2 ม.3/5) 
2. upset I really was  
3. I was really upset  
4. upset I was really  
 

10.  1. bored (ต 1.2 ม.3/5) 
2. excited  
3. annoyed  
4. shocked  
 

11.  1. make (ต 1.2 ม.3/1) 
2. made  
3. am making  
4. was making  
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Situation: You are writing a column about Vincent van Gogh for the school 
newspaper.  
 
Vincent van Gogh was a Dutch artist. His work was famous for its beauty, emotion 
and color. It had a great ___12___ on modern art. __13__ his lifetime, he did not 
experience much success. He was not well known when he was alive, and most 
people did not __14__ his art. He suffered with mental illness, and remained poor 
and unknown. Vincent van Gogh died in France in 1890, at the age of 37, from a 
gunshot wound. After he died, he became very famous. These day, Van Gogh __15__ 
as one of the most outstanding artist of all time. He __16__ create modern art. He 
made more than 2,000 artworks, with 900 paintings and 1,100 drawings and sketches.  
 
12.  1. sense  (ต 1.2 ม.3/3) 

2. treasure  
3. influence  
4. explanation 

13.  1. During (ต 1.2 ม.3/3) 
2. From  
3. In fact  
4. Even though  
 

14.  1. appreciate (ต 1.2 ม.3/3) 
2. appreciating  
3. appreciation  
4. appreciated  

 
15.  1. views   (ต 1.2 ม.3/3) 

2. viewed  
3. is viewed  
4. was viewed  
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16 .  1. Would be helping   2. was helped  (ต 1.2 ม.3/3) 
3. did helped   4. helped  

 
Writing  : Items 17-21 Situation : You assume two roles. First, you are 
DEVASTATED GIRL writing a letter asking advice from ANGIE. Then you play the 
role of ANGIE giving advice to DEVASTATED GIRL.  
DEAR ANGIE: My best friend was killed trying to swimming across the river. Her __17__ 
hurts me very much. It hurts for not being able to stop her __18__ doing so. I don’t 
know __19__ . I can’t sleep as the pain of missing her lingers on. DEAR Angie, please 
advise me how I can take the pain away. DEVASTATED GIRL  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- DEAR DEVASTATED GIRL The smartest thing for you to do is to talk with your 
friend’s parents to share your __20__. You may also see your school counselor. If 
counseling isn’t being offered at the school,__21__ with your parents to share ideas 
to solve this terrible feeling of losing your best friend. ANGIE 
 
 
17.  1. past   2. work  3. death  4. trouble  (ต 1.2 ม.3/5) 
 
18.  1. in   2. on   3. from  4. about  (ต 1.2 ม.3/5) 
 
19.  1. what to do   2. why to ask          3. how to stop     4. when to help 
 (ต 1.2 ม.3/5) 
 
20. 1. Anger  2. credit  3. honesty  4. sorrow (ต 1.2 ม.3/5) 
 
21.  1. talk   2. to talk  3. talking  4. being talked (ต 1.2 ม.3/5) 
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Reading 4: Item 22-26 
The Great Sphinx of Giza in Egypt is a 20.22- meter tall stone figure of a lion with the 
head of a human. The structure of the Sphinx is cut entirely out of rock. Some 
people believe that there is a hidden area inside which people can enter, but no 
one has yet found a way to get in. Many stories have been told about the Great 
Sphinx as if it were a living creature and had the human qualities of being strong and 
wise.  
There is one story about a young man who fell asleep next to the Great Sphinx. The 
man had gone hunting that day and he was tired. As he slept, the man dreamt that 
he would become the King of Egypt if he cleared away the desert and sand that was 
partially covering the Sphinx.  
But the story oddly had no ending. What do you think happened? Did the boy clean 
the sand away from the Sphinx? Did he become King of Egypt? No one seems to 
know.  
Over time, wind and sand have worn away part of the Great Sphinx’s nose as well as 
other areas. However, it is now being restored to look much like it once did. 
22. What is the story mainly about? (ต 1.2 ม.3/4) 

1. A lion  
2. An animal  
3. A king  
4. A statue  

23. Which of following is TRUE about the young man in the story? (ต 1.2 ม.3/4) 
1. He became King of Egypt.  
2. The day’s hunting tired him out.  
3. He dreamt that the Sphinx came alive.  
4. He thought he saw the Sphinx’s nose.  

24. What might the young man have done after he woke up? (ต 1.2 ม.3/4) 
1. Cleared the sand from the Sphinx.  
2. Revolted against the King of Egypt.  
3. Brought the Sphinx to life.  
4. Moved the Sphinx away.  
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25. What happened to the young man at the end of the story? (ต 1.2 ม.3/4) 
1. He disappeared.  
2. He stayed near the Sphinx.  
3. The King of Egypt sent him away.  
4. It is still unknown.  

26. What would be the best title for this passage? (ต 1.2 ม.3/4) 
1. The King of Egypt  
2. The Egyptian Desert  
3. The Sphinx and Its Story  
4. The Restoration of the Sphinx  

 
Reading : Items 27-32 
Mount Tambora, on Sumbawa Island, Indonesia, erupted in April 1815. It destroyed 
most of the island’s population and its vegetation. Trees were pushed into the sea 
along with the volcanic ash. Tsunamis caused by the explosion also affected islands 
nearby.  
But the volcano’s destructive power wasn’t just limited to that area. The United 
States experienced extreme frosts and heavy snow even in July, ruining everything in 
the fields. The same happened elsewhere, causing a worldwide famine. This helped 
to spread a new strain of cholera in Asia and typhus in other regions.  
Experts are now saying that Mount Tambora is likely to erupt again .Steady  
streams of earthquakes are currently shaking the island . Nobody knows for sure 
when and how intensely Mount Tambora will explode next, but we know it is 
awakening , and that’s not good at all. 
 
27. What would be the best title for this passage?  (ต 1.2 ม.3/4) 

1. Volcanic Eruptions  
2. Eruption of Tambora  
3. Destruction of Sumbawa  
4. History Always Repeats Itself 
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28. What is the main idea of paragraph I ? (ต 1.2 ม.3/4) 
1. Mount Tambora is located on Sumbawa Island, Indonesia.  
2. Some trees were uprooted and pushed into sea.  
3. Most of the island’s population was killed as well as its vegetation.  
4. When Tambora erupted in April 1815, Sumbawa was almost completely 

destroyed.  
 
29. According to the passage, what did the famine lead to? (ต 1.2 ม.3/4) 

1. The spread of deadly diseases  
2. Crops ruined by frost and snow  
3. The rise in global temperatures  
4. A large amount of ash thrown into the atmosphere  

30. According to the passage, which of the following is NOT true about Mount 
Tambora?  
(ต 1.2 ม.3/4) 

1. It caused damage worldwide.  
2. It erupted about 200 years ago.  
3. It filled the sea with uprooted trees and ash.  
4. It caused tsunamis, but they only affected Sumbawa Island.  

31. According to the experts, what indicates the next possible eruption of Mount 
Tambora?  
(ต 1.2 ม.3/4) 

1. A series of tsunamis  
2. Frequent earthquakes  
3. Frost and heavy snow  
4. A new strain if epidemics  

32. In the last paragraph, how does the writer feel? (ต 1.2 ม.3/4) 
1. Curious  
2. Worried  
3. Relieved  
4. Confident  
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Section : Writing (14 item)  
Directions : Read the diary below and select the best word choices to complete 
it. (Items 33-36)  
Dear Diary,  
Today has been super! I am having a ____33____ on holiday! First, we had breakfast 
on the beach. I had some toast. Then, my family and swam in the sea and played 
football. ____34____ I walked back to the hotel with my big brother. We played 
water polo in the pool and had some orange juice. Next, I went shopping with my 
dad and I found a cool ____35____. I am wearing it now! Finally, I walked back to the 
hotel with my dad to find the rest of my family. We had a nice meal and I fell 
asleep____36____the movie ‘Frozen’ Dais 
 
33.  1. Great time  (ต 1.2 ม.3/5) 

2. Good friend  
3. wonderful news  
4. bad feeling  

 
34.  1. Whenever (ต 1.2 ม.3/5) 

2. However  
3. At the end  
4. After that  

 
35.  1. pair of shoes (ต 1.2 ม.3/5) 

2. crystal clock  
3. pearl necklace  
4. set of chopsticks  

 
36.  1. watch (ต 1.2 ม.3/5) 

2. watched  
3. watching  
4. to watch  
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Directions : Read the letter below and select the best word choices to complete 
it. (Items 37-40)  
Dear Ann,  
I received your letter asking about plans for your time with me and my family on the 
exchange program.  
I think my mom and dad will arrange things for us before school starts. We can 
spend a few days as well up north where there are lots of hills and forests. The 
weather is cold and the flowers beautifully ____37____ around December. During 
your three-month stay, there is a long weekend ____38____ we can fly down south. 
There are a lot of long sea beaches. We will enjoy swimming and water sports there. 
My mom and dad are also planning for us ____39___ the North and the Northeast at 
the end of your exchange program. Phae Mueng Phi National Park in Phare province 
and Samphanboke in Ubolrajathani province are the two of natural beauty that 
____40____.  
Hope to see you soon.  
Sincerely Yours,  
Usa Thaidharma 
37.  1. Blow   2. flow  (ต 1.2 ม.3/1) 

3. bloom   4. fail  
38.  1. When (ต 1.2 ม.3/1) 

2. What  
3. Why  
4. How  

39.  1. travelled by  (ต 1.2 ม.3/1) 
2. travelling from  
3. to travel to  
4. travel in  

40.  1. you come up with (ต 1.2 ม.3/1) 
2. you should not miss  
3. you’d better watch out  
4. you’d rather forget  
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เฉลยข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 
มาตรฐาน ต 1.2  รวมทุกตัวชี้วัด      
 

ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 
1 4 21 1 
2 1 22 4 
3 1 23 2 
4 1 24 1 
5 3 25 4 
6 3 26 3 
7 4 27 2 
8 3 28 4 
9 3 29 1 
10 2 30 4 
11 2 31 2 
12 3 32 2 
13 1 33 1 
14 1 34 4 
15 3 35 3 
16 4 36 3 
17 3 37 3 
18 3 38 1 
19 1 39 3 
20 1 40 2 
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ค าอธิบายเฉลย 
1.เฉลย ข้อ 4. Really  

1. Basically โดยพื้นฐาน  
2. Actually โดยแท้จริง  
3. Literally โดยแท้จริง  
4. Really จริงหรือ (เป็นค าอุทาน แสดงความประหลาดใจ หรือ โกรธ ต่ืนเต้น)  

 
2.เฉลย ข้อ 1. Let him examine your back  

2. Let him examine your back (ให้หมอตรวจดูหลังของคุณ)  
3. ask him about your last check-up (ถามหมอเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุด

ของคุณ)  
4. tell him there is probably nothing wrong (บอกหมอว่าอาจจะไม่มีส่ิงไหนผิดปกติ) 

 

3.เฉลย ข้อ 1. That’s great ดีมากเลย  
1. That’s great ดีมากเลย  
2. That’s simple ง่ายมาก  
3. That’s awful มันแย่มาก  
4. That’s a question นี่เป็นค าถาม 

 
4.เฉลย ข้อ 1. a lot of work งานเยอะมาก/ เรียนหนักมาก  

1. a lot of work งานเยอะมาก/ เรียนหนักมาก  
2. huge courage ต้องใช้ความกล้าหาญมาก  
3. a short break ใช้เวลาพักส้ันๆ  
4. high spirit ต้องใช้จิตวิญญาณสูง 
 

5.เฉลย ข้อ 3. I wish I did ฉันคาดหวังว่าฉันจะท าได้  
1. I guess not ฉันเดาว่าไม่ นะ  
2. I doubt it ฉันยังสงสัยอยู่เลย  
3. I wish I did ฉันคาดหวังว่าฉันจะทาได้  
4. I wonder about it ฉันสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
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6.เฉลย ข้อ 3. It’s for your own good เพื่อประโยชน์ของเธอเองนะ  
1. It’s out of sight มันไม่ได้อยู่ในสายตาเลย  
2. It’s over the limit มันเกินขีดจ ากัด  
3. It’s for your own good เพื่อประโยชน์ของเธอเองนะ  
4. It’s a dream come true มันคือฝันท่ีเป็นจริง 

7.เฉลย ข้อ 4. remember  
I remember my first day at the middle school. ฉันจ าได้ในวันแรกที่ฉันอยู่โรงเรียนมัธยม  

1. open เปิด  
2. think คิด  
3. forget ลืม  
4. remember จ าได้ 
 

8.เฉลย ข้อ 3. because ฉันรู้สึกกลัวอยู่บ้าง ท่ีมาโรงเรียน เพราะว่าฉันจะอยู่กับเด็กคนอื่นท่ีมีอายุ
มากกว่า  

1. so ดังนั้น  
2. while ในขณะท่ี  
3. because เพราะว่า  
4. although ถึงแม้ว่า 
 

9.เฉลย ข้อ 3. I was really upset ฉันอารมณ์เสียจริงๆ  
การเรียงประโยคในภาษาอังกฤษ Subject + Helping Verb + Adverb + Adjective 
 

10.เฉลย ข้อ 2. excited มันเป็นเรื่องท่ีน่ากลัวและต่ืนเต้น เพราะว่าฉันไมไ่ด้อยู่ห้องเดียวกับเพื่อน
สนิทของฉัน  

1. bored ซึ่งเบ่ือ  
2. excited ซึ่งต่ืนเต้น  
3. annoyed ซึ่งราคาญ  
4. shocked ซึ่งตกใจ 
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11.เฉลย ข้อ 2. made ทุกอย่างเรียบร้อยด้วยดีและได้รู้จักเพื่อนใหม่ในชัน้เรียนของฉัน  
ใช้ made เพราะ เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นในอดีต  
(make new friend หมายถึง ท าความรู้จักกับเพื่อนใหม่)  

1. make ท า (past simple ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็น  
ปกติวิสัย  

2. made ท า (past simple ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต กระท าเสร็จส้ินแล้ว)  
3. am making ก าลังท า (present continuous ใช้กับเหตุการณ์ท่ีก าลังด าเนินอยู่ ณ ขณะ

ใด ขณะหนึ่งในปัจจุบัน)  
4. was making ก าลังท า (past continuous ใช้กับเหตุการณ์ท่ีก าลังด าเนินอยู่ ณ ขณะใด  
ขณะหนึ่งในอดีต) 

 
12.เฉลย ข้อ 3 influence อิทธิพล ท าให้หลงเสน่ห์ 
จากโจทย์ Vincent van Gogh เป็นศิลปินที่มีช่ือเสียงด้านงานศิลปะ ผลงานของเขามีอิทธิพลต่องาน 
ศิลปะสมัยใหม ่1. sense อารมณ์ ความรู้สึก 2. treasure สมบัติ ทะนุถนอม เห็นคุณค่าสูง  
3. influence อิทธิพล ทาให้หลงเสน่ห์ 4. explanation การอธิบายการช้ีแจง 
 
13.เฉลย ข้อ 1 During ในระหว่าง ในช่วง  
จากโจทย์ ในช่วงระหว่างท่ีเขายังมีชีวิตอยู่ Vincent van Gogh ก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่  

1. During ในระหว่าง ในช่วง  
2. From จาก  
3. In fact โดยแท้จริงแล้ว จริงๆ แล้ว  
4. Even thought ถึงแม้ว่า ท้ังๆ ท่ี 

  
14.เฉลย ข้อ 1 appreciate ยกย่อง ช่ืนชม  
จากโจทย์ เมื่อตอนท่ี Vincent van Gogh ยังมีชีวิตอยู่ ผลงานของเขาก็ไม่ได้เป็นท่ีช่ืนชมของผู้คนนัก 
(ตามหลักไวยากรณ์ ค าท่ีตามหลังการปฏิเสธโดยใช้ did not ต้องเป็นกริยาท่ีอยู่ในรูป base form)  

1. appreciate (V.) ประเมินค่า ยกย่อง 
2. appreciating (V.-Gerund) การประเมินค่า การยกย่อง 
3. Appreciation (N) การประเมินค่า การยกย่อง  
4. appreciated (Adj) ซึ่งยกย่อง 
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15.เฉลย ข้อ 3 is viewed  
จากโจทย์ ทุกวันนี้ Vincent van Gogh ถือได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งท่ีได้รับการจับตามอง มีความโดดเด่น
มากท่ีสุดด้านงานศิลปะ ท่ีใช้ is viewed เพราะดูจาก these days ( ทุกวันนี้ / ปัจจุบันนี้ ) และใช้ใน
แบบ passive voice โครงสร้างประโยค คือ Subject + is / am/ are + past participle (V3)  
1. views  2. Viewed  
3. is viewed  4. was viewed 
 
16.เฉลย ข้อ 4 helped  

จากโจทย์ เขาได้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสมัยใหม่ มากกว่า 2000 ช้ิน ภาพวาด และภาพ
เสก็ตซ์ He __16__ create modern art. He made more than 2,000 artworks, with 900 
paintings and 1,100 drawings and sketches. ซึ่งเมื่อเราดู จากประโยค He made more than 
2,000 artworks. Made เป็นกริยาช่องท่ี 2 ย้อนมาดูท่ีประโยคแรก ท่ีมี He เป็นประธาน ซึ่ง create 
ในประโยคไม่ได้เป็นกริยาแท้ จึงต้องใช้ค าว่า helped มาเป็นกริยาแท้ของประโยค ซึ่งอยู่ในรูป Past 
form (อดีต) 
1. Would be helping   2. was helped  
3. did helped    4. Helped 
17.เฉลย ข้อ 3 death ความตาย การตาย  
จากโจทย์ Her __17__ hurts me very much. Her เป็น Possessive adjective ส่ิงท่ีตามหลัง
ต้องเป็นค านาม ซึ่งค านามท่ีเหมาะสมตามเนื้อเรื่องก็คือ ตัวเลือกท่ี 3 Her death hurts me very 
much. การตายของหล่อนท าให้ฉันเจ็บปวดมาก 1. past อดีต   2. work ท างาน 
3. death ความตาย การตาย   4. trouble ปัญหา อุปสรรค 
 
18.เฉลย ข้อ 3 from  
จากโจทย์ It hurts for not being able to stop her __18__ doing so. มันเจ็บปวดตรงท่ีไม่
สามารถท่ีจะหยุดหล่อนจากการท าแบบนั้น  1. in   2. On   3. From  4. 
About 
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19.เฉลย ข้อ 1 what to do ท าอย่างไร  
จากโจทย์ มันเจ็บปวดตรงท่ีไม่สามารถท่ีจะหยุดหล่อนจากการท าแบบนั้น ฉันไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร ฉนั
นอนไม่หลับราวกับว่ายังเจ็บปวดท่ีสูญเสียหล่อนไปยังคงวนเวียนอยู่  
1. what to do ท าอย่างไร  
2. why to ask ถามท าไม  
3. how to stop หยุดอย่างไร  
4. when to help เมื่อไหร่ท่ีจะช่วย 
 
20.เฉลย ข้อ 4 sorrow ความเสียใจ  
จากโจทย์ ส่ิงท่ีคุณควรจะทาคือการคุยกับผู้ปกครองของเพื่อคุณเพื่อ บอกถึงความเสียใจท่ีคุณมี 
1. anger ความโกรธ           2. credit ความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ  
3. honesty ความซื่อสัตย์ 4. sorrow ความเสียใจ 
 
21.เฉลย ข้อ 1 talk  
จากโจทย์ If counseling isn’t being offered at the school,__21__ with your parents to 
share ideas to solve this terrible feeling of losing your best friend. แบบท่ี 2 If + Present 
Simple, Will + V1 วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ท่ีเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน  
1. talk   2. to talk  3. talking   4. being talked 
 
22.เฉลย ข้อ 4. A statue  
จ ากโจทย์ เร่ืองราวส่วนใหญ่เก่ียวกับเร่ืองอะไร  
คุณควรจะตอบว่าอย่างไร  
1. สิงโต   2. สัตว์   3. กษัตริย์  4. รูปป้ัน 
 
23.เฉลย ค าถาม อะไรต่อไปนี้เป็นความจริงเก่ียวกับชายหนุ่มในเร่ืองราว  
ค าตอบคือ ข้อ 2. The day’s hunting tired him out. (การล่าสัตว์ในวันนี้ท าให้เขาออกไป)  

1. เขาได้เป็นกษัตริย์ของอียิปต์  
2. การล่าสัตว์ในวันนี้ท าให้เขาออกไป 
3. เขาฝันว่าสฟริงซ์กลับมามีชีวิตอยู่  
4. เขาคิดว่าเขาเห็นจมูกของสฟริงซ์ 
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24.เฉลย ค าถาม ชายหนุ่มอาจจะท าอะไรหลังจากต่ืนขึ้น  
ค าตอบคือ ข้อ 1 

1. Cleared the sand from the Sphinx. (ลางทรายออกจากสฟริงซ์)  
2. เป็นท่ีรังเกียจต่อกษัตริย์แห่งอียิปต์  
3. น าสฟริงซ์ไปใช้ชีวิต  
4. ย้ายสฟริงซ์ไป 

25.เฉลย ค าถาม เกิดอะไรขึ้นกับชายหนุ่มในตอนท้ายของเร่ือง  
ค าตอบคือ ข้อ 4. It is still unknown. (มันยังไม่ทราบ)  

1. เขาหายไป    2. เขาอยู่ใกล้สฟริงซ์  
3. กษัตริย์แห่งอียิปต์ส่งเขาไป  4. มันยังไม่ทราบ 

 
26.เฉลย ค าถาม ช่ือที่ดีที่สุดของข้อความนี้คืออะไร  
ค าตอบคือ ข้อ 3. The Sphinx and Its Story (สฟริงซ์และเร่ืองราวของมัน)  
1. กษัตริย์แห่งอียิปต์   2. ทะเลทรายอียิปต์  
3. สฟริงซ์และเรื่องราวของมนั  4. การฟื้นฟูของสฟริง้ซ ์
 
27.เฉลย ค าถาม เชื่อที่ดีที่สุดของข้อความนี้คืออะไร  
ค าตอบคือ ข้อ 2. Eruption of Tambora (การปะทุของ Tembora)  
1. การปะทุของภูเขาไฟ   2. การปะทุของ Tembora  
3. การท าลายของ Sumbawa  4. ประวัติศาสตร์ย่อมซ้ารอยตัวเอง 
 
28.เฉลย ค าถาม ความคิดหลักของย่อหน้าแรกคืออะไร  
ค าตอบคือ ข้อ 4. When Tambora erupted in April 1815, Sumbawa was almost 
completely destroyed. (เม่ือ Tambora ปะทุขึ้นในเดือนเมษายน ปี 1815 เมือง Sambawa 
ถูกท าลายเกือบทั้งหมด)  

1. ภูเขา Tambora ต้ังอยู่บนเกาะ Sumbawa อนิโดนีเซีย  
2. ต้นไม้จ านวนหนึ่งถูกถอนรากถอนโคนและตกลงในทะเล  
3. ประชากรส่วนใหญ่และพืชพันธุ์ถูกท าลาย  
4. เมื่อ Tambora ปะทุข้ึนในเดือนเมษายน ปี 1815 เมือง Sambawa ถูกท าลายเกือบ

ท้ังหมด 
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29.เฉลย ค าถาม ตามเนื้อเร่ือง ความอดอยากน าไปสู่สิ่งใด  
ค าตอบคือ ข้อ 1. The spread of deadly diseases (การแพร่กระจายของโรคร้าย)  

2. พืชถูกท าลายด้วยน้ าค้างแข็งและหิมะ  
3. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก  
4. เถ้าจ านวนมากท่ีลอยอยู่ในช้ันบรรยากาศ 

 
30.เฉลย ค าถาม ตามเนื้อเร่ือง ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับภูเขา Tambora  
ค าตอบคือ ข้อ 4. It caused tsunamis, but they only affected Sumbawa Island. (มัน
ท าให้เกิดคลื่นสึนามิ แต่ส่งผลกระทบเพียงเกาะ Sumbowa เท่านั้น)  

1. มันท าให้เกิดความเสียหายท่ัวโลก  
2. มันปะทุเมื่อสองร้อยปีก่อน  
3. มันเต็มไปด้วยทะเลท่ีมีต้นไม้ท่ีถูกรื้อถอนและเถ้า  
4. มันท าให้เกิดคล่ืนสึนามิ แต่ส่งผลกระทบเพียงเกาะ Sumbowa เท่านั้น 

31.เฉลย ค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ อะไรที่ระบุว่าจะเกิดการปะทุคร้ังใหม่ของภูเขาไฟ Tambora  
ค าตอบคือ ข้อ 2. Frequent earthquakes (การเกิดแผ่นดินไหวบ่อย)  

1. ชุดของสึนามิ  
2. การเกิดแผ่นดินไหวบ่อย  
3. น้ าค้างแข็งและหิมะตกหนัก  
4. สายพันธุ์ใหม่ของโรคระบาด 
 

32.เฉลย ค าถาม ในย่อหน้าสุดท้ าย ผู้เขียนรู้สึกอย่างไร  
ค าตอบคือ ข้อ 2. Worried (กังวล)  

1. อยากรู้อยากเห็น  
2. กังวล  
3. โล่งใจ  
4. มั่นใจ 
 

33.เฉลย ข้อ 1. Great time (เวลาท่ีดี)  
เหตุผล เป็นการเขียนจดหมาย จาก Daisy ไปหา Diary  
วันนี้สุดยอด ! ฉันมี ____33____ ในวันหยุด ! ตอนแรก เราทานอาหารเช้าบนชายหาด ฉันทานขนม
ปังปิ้ง จากนั้น ครอบครัวของฉันก็ ไปว่ายน้ าในทะเล และเล่นฟุตบอล ____34____ ฉันเดินกลับ
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โรงแรมกับพี่ชายของฉัน เราเล่นโปโลน้ าในสระว่ายน้ าและด่ืมน้ าส้มค้ัน ต่อไป ฉันไปซื้อของกับพ่อของ
ฉันและฉันเจอ ส่ิงหนึ่งท่ีสวยงาม ____35____ ฉันใส่มันในตอนนั้น ! สุดท้าย ฉันก็เดินกลับไปท่ี
โรงแรมกับพ่อ เพื่อพักผ่อนกับครอบครัวของฉัน เราทานอาหารท่ีดี และ ฉันก็เผลอหลับไปใน____
36____ ภาพยนตร์ ' FroZen'  
ตัวเลือก 1. Great time เวลาท่ีดี  

 2. Good friend เพื่อนท่ีดี  
 3. wonderful news ข่าวดี 
 4. bad feeling ความรู้สึกไม่ดี  

ในต้นประโยค Today has been super! I am having a ____33____ on holiday! แปลว่า วันนี้
สุดยอด ! ฉันมี ____33____ ในวันหยุด!จึงควร ท่ีจะเป็นเวลาท่ีดี ในการไปเท่ียวกับครอบครัวใน
วันหยุด  
ตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ข้อท่ี 1. Great time เวลาท่ีดี 
 
34.เฉลย ข้อ 4. After that หลังจากนั้น  
เหตุผล เป็นการเขียนจดหมาย จาก Daisy ไปหา Diary  
วันนี้สุดยอด ! ฉันมี ____33____ ในวันหยุด ! ตอนแรก เราทานอาหารเช้าบนชายหาด ฉันทานขนม
ปังปิ้ง จากนั้น ครอบครัวของฉันก็ ไปว่ายน้ าในทะเล และเล่นฟุตบอล ____34____ ฉันเดินกลับ
โรงแรมกับพี่ชายของฉัน เราเล่นโปโลน้ าในสระว่ายน้ าและด่ืมน้ าส้มค้ัน ต่อไป ฉันไปซื้อของกับพ่อของ
ฉันและฉันเจอ ส่ิงหนึ่งท่ีสวยงาม ____35____ ฉันใส่มันในตอนนั้น ! สุดท้าย ฉันก็เดินกลับไปท่ี
โรงแรมกับพ่อ เพื่อพักผ่อนกับครอบครัวของฉัน เราทานอาหารท่ีดี และ ฉันก็เผลอหลับไปใน____
36____ ภาพยนตร์ ' Frozen'  
ตัวเลือก 1. Whenever เมื่อใดก็ตามท่ี  

2. However อย่างไรก็ตาม  
3. At the end ในตอนท้าย  
4. After that หลังจากนั้น  

ตอนแรก เราทานอาหารเช้าบนชายหาด ฉันทานขนมปังปิ้ง จากนั้น ครอบครัวของฉันก็ ไปว่ายน้ าใน
ทะเล และเล่นฟุตบอล ____34____ ฉันเดินกลับโรงแรมกับพี่ชายของฉัน  
ตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ข้อท่ี 4. After that หลังจากนั้น 
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35.เฉลย ข้อ 3. pearl necklace สร้อยคอมุก  
เหตุผล เป็นการเขียนจดหมาย จาก Daisy ไปหา Diary  
วันนี้สุดยอด ! ฉันมี ____33____ ในวันหยุด ! ตอนแรก เราทานอาหารเช้าบนชายหาด ฉันทานขนม
ปังปิ้ง จากนั้น ครอบครัวของฉันก็ ไปว่ายน้ าในทะเล และเล่นฟุตบอล ____34____ ฉันเดินกลับ
โรงแรมกับพี่ชายของฉัน เราเล่นโปโลน้ าในสระว่ายน้ าและด่ืมน้ าส้มค้ัน ต่อไป ฉันไปซื้อของกับพ่อของ
ฉันและฉันเจอ ส่ิงหนึ่งท่ีสวยงาม ____35____ ฉันใส่มันในตอนนั้น ! สุดท้าย ฉันก็เดินกลับไปท่ี
โรงแรมกับพ่อ เพื่อพักผ่อนกับครอบครัวของฉัน เราทานอาหารท่ีดี และ ฉันก็เผลอหลับไปใน____ 
36____ ภาพยนตร์ ' Frozen'  
ตัวเลือก 1. pair of shoes รองเท้า 1 คู่  

2. crystal clock นาฬิกาคริสตัล  
3. pearl necklace สร้อยคอมุก 
4. set of chopsticks ชุดตะเกียบ  เพราะถ้าไปเท่ียวทะเล น่าจะซื้อสร้อยคอมุก มากกว่าซื้อ

อย่างอื่น  ตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ข้อท่ี 3. pearl necklace สร้อยคอมุก 
 
36. เฉลย ข้อ 3. Watching (ก าลังดู)  
เหตุผล เป็นการเขียนจดหมาย จาก Daisy ไปหา Diary  
วันนี้สุดยอด ! ฉันมี ____33____ ในวันหยุด ! ตอนแรก เราทานอาหารเช้าบนชายหาด ฉันทานขนม
ปังปิ้ง จากนั้น ครอบครัวของฉันก็ ไปว่ายน้ าในทะเล และเล่นฟุตบอล ____34____ ฉันเดินกลับ
โรงแรมกับพี่ชายของฉัน เราเล่นโปโลน้ าในสระว่ายน้ าและด่ืมน้ าส้มค้ัน ต่อไป ฉันไปซื้อของกับพ่อของ
ฉันและฉันเจอ ส่ิงหนึ่งท่ีสวยงาม ____35____ ฉันใส่มันในตอนนั้น ! สุดท้าย ฉันก็เดินกลับไปท่ี
โรงแรมกับพ่อ เพื่อพักผ่อนกับครอบครัวของฉัน เราทานอาหารท่ีดี และ ฉันก็เผลอหลับไปใน____
36____ ภาพยนตร์ ' Frozen'  
ตัวเลือก 1. watch ดู V.1  

2. watched ดู V.2 อันนี้คือ ดูแล้ว  
3. watching (ก าลังดู)  
4. to watch เพือ่ด ูV.1  

อันนี้เกี่ยวกับการใช้ during กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งหรอืหลายครั้งในระหว่างเวลานั้นก็ได้
ตัวอย่างประโยคเช่น I fell asleep during the afternoon. ฉันเผลอหลับไปในช่วงบ่าย เพราะแปล 
ในประโยค I fell asleep____36____the movie ‘Frozen’ ฉัน เผลอหลับในช่วงท่ีก าลังดู หนัง
เรื่อง Frozen. ตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ข้อท่ี 3. watching (ก าลังดู) 
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37.เฉลย ข้อ 3. Bloom การเบ่งบาน  
เหตุผล Usa Thaidharma เขียนจดหมาย ถึง Ann ฉันได้รับจดหมายของคุณ ท่ีถามเกี่ยวกับ การ
วางแผนในช่วงเวลาของคุณ กับฉัน และครอบครัวของฉันในโปรแกรมการแลกเปล่ียน ฉันคิดว่าแม่
และพ่อของฉันจะจัดเตรียมส่ิงต่างๆให้กับเราก่อนท่ีโรงเรียนจะเปิดเรียน เราสามารถใช้เวลาสองถึง
สามวันขึ้นไปทางเหนือซึ่งมีภูเขาและป่ามากมาย อากาศหนาวและดอกไม้สวยงาม ____37____ 
ประมาณเดือนธันวาคม ในช่วงพักสามเดือนของคุณมีวันหยุดยาวเป็นวันหยุดยาว____38____ เรา
สามารถบินลงใต้ได้ มีชายหาดยาวเป็นจ านวนมาก เราจะสนุกกับการว่ายน้ าและกีฬาทางน้ าท่ีนั่น แม่
และพ่อของฉันก าลังวางแผนส าหรับเรา ____ 39____ ขั้วโลกเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อ
ส้ินสุดโครงการแลกเปล่ียนของคุณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพีในเขตพื้นท่ีจังหวัดแพร่และเขตสัม
พันธวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 2 แห่งนี้ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีความงามตามธรรมชาติ ซึ่ง 
____40____  
หวังว่าจะได้พบคุณเร็ว ๆ นี้.  
ขอแสดงความนับถือ  
Usa Thaidharma  
 
ตัวเลือก  1. Blow เป่า  

2.flow การไหล 
3. bloom การเบ่งบาน  
4. fail ล้มเหลว  

ซึ่งค าว่า Bloom แปลว่า การเบ่งบาน เข้ากับดอกไม้ คาว่า the flowers beautifully คือ ดอกไม้เบ่ง
บานอย่างสวยงาม ตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ข้อท่ี 3. bloom การเบ่งบาน 
 
38. เฉลย ข้อ 1. When เมือไหร่  
เหตุผล Usa Thaidharma เขียนจดหมาย ถึง Ann ฉันได้รับจดหมายของคุณ ท่ีถามเกี่ยวกับ การ
วางแผนในช่วงเวลาของคุณ กับฉัน และครอบครัวของฉันในโปรแกรมการแลกเปล่ียน ฉันคิดว่าแม่
และพ่อของฉันจะจัดเตรียมส่ิงต่างๆให้กับเราก่อนท่ีโรงเรียนจะเปิดเรียน เราสามารถใช้เวลาสองถึง
สามวันขึน้ไปทางเหนือซึ่งมีภูเขาและป่ามากมาย อากาศหนาวและดอกไม้สวยงาม ____37____ 
ประมาณเดือนธันวาคม ในช่วงพักสามเดือนของคุณมีวันหยุดยาวเป็นวันหยุดยาว____38____ เรา
สามารถบินลงใต้ได้ มีชายหาดยาวเป็นจ านวนมาก เราจะสนุกกับการว่ายน้ าและกีฬาทางน้ าท่ีนั่น แม่
และพ่อของฉันก าลังวางแผนส าหรับเรา ____ 39____ ขั้วโลกเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อ
ส้ินสุดโครงการแลกเปล่ียนของคุณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพีในเขตพื้นท่ีจังหวัดแพร่และเขตสัม
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พันธวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 2 แห่งนี้ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีความงามตามธรรมชาติ ซึ่ง 
____40____  
หวังว่าจะได้พบคุณเร็ว ๆ นี้.  
ขอแสดงความนับถือ  
Usa Thaidharma  
 
ตัวเลือก 1. When เมื่อไหร่ ใช้กับการบอกวัน เดือน  

2. What อะไร ใช้ถามคาถามเกี่ยว อะไร  
3. Why ทาไม เป็นการถามแล้วต้องมีเหตุผลประกอบว่าเพราะ...  
4. How อย่างไร ส่วนมากจะใช้ในการถามเกี่ยวกับความรู้สึก  

ซึ่งในประโยค “During your three-month stay, there is a long weekend ____38____ we 
can fly down south.” เกี่ยวกับ เดือน และสัปดาห์  
ตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 1.When เมื่อไหร่ ใช้กับการบอกวัน เดือน 
 
39. เฉลย ข้อ 3. to travel to  
เหตุผล Usa Thaidharma เขียนจดหมาย ถึง Ann  
ฉันได้รับจดหมายของคุณ ท่ีถามเกี่ยวกับ การวางแผนในช่วงเวลาของคุณ กับฉัน และครอบครัวของ
ฉันในโปรแกรมการแลกเปล่ียน ฉันคิดว่าแม่และพ่อของฉันจะจัดเตรียมส่ิงต่างๆให้กับเราก่อนท่ี
โรงเรียนจะเปิดเรียน เราสามารถใช้เวลาสองถึงสามวันขึ้นไปทางเหนือซึง่มีภูเขาและป่ามากมาย 
อากาศหนาวและดอกไม้สวยงาม ____37____ ประมาณเดือนธันวาคม ในช่วงพักสามเดือนของคุณมี
วันหยุดยาวเป็นวันหยุดยาว____38____ เราสามารถบินลงใต้ได้ มีชายหาดยาวเป็นจานวนมาก เรา
จะสนุกกับการว่ายน้ าและกีฬาทางน้ าท่ีนั่น เมื่อส้ินสุดโครงการแลกเปล่ียนของคุณ แม่และพ่อของฉัน
ก าลังวางแผนส าหรับเรา ____ 39.____ ทางเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะพีพีในเขตพื้นท่ีจังหวัดแพร่และเขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 2 แห่งนี้ เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่มีความงามตามธรรมชาติ ซึ่ง ____40____ หวังว่าจะได้พบคุณเร็ว ๆ นี้.  
ขอแสดงความนับถือ  
Usa Thaidharma  
 
ตัวเลือก 1. travelled by ไปเท่ียวแล้ว โดย V.2 ต้องเป็นพาหนะ  

2. travelling from ก าลังท่องเท่ียว จาก ต้องบอกสถานท่ีไป  
3. to travel to ไปท่องเท่ียวถึง  
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4. travel in ท่องเท่ียว ใน ไม่ถูกเพราะ us เป็นกรรมของประโยค travel เป็น กิริยาไม่
สามารถต่อกันได้ ข้างหน้ า travel ต้องเป็นคาท่ีอยู่ในรูปของประธานได้ ซึ่งในประโยค “My mom 
and dad are also planning for us ____39___ the North and the Northeast at the end 
of your exchange program.” เกี่ยวกับ เมื่อเสร็จส้ินโครงการแล้ว แม่ของฉันและพ่อ วางแผน 
ส าหรับพวกเรา จะท่องเท่ียวไปถึงทางเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
คือ 3. to travel to ไปท่องเท่ียวถึง 
 
40. เฉลย ข้อ 2. you should not miss (ไม่ควรพลาด)  
เหตุผล Usa Thaidharma เขียนจดหมาย ถึง Ann  
ฉันได้รับจดหมายของคุณ ท่ีถามเกี่ยวกับ การวางแผนในช่วงเวลาของคุณ กับฉัน และครอบครัวของ
ฉันในโปรแกรมการแลกเปล่ียน ฉันคิดว่าแม่และพ่อของฉันจะจัดเตรียมส่ิงต่างๆให้กับเราก่อนท่ี
โรงเรียนจะเปิดเรียน เราสามารถใช้เวลาสองถึงสามวันขึ้นไปทางเหนือซึง่มีภูเขาและป่ามากมาย 
อากาศหนาวและดอกไม้สวยงาม ____37____ ประมาณเดือนธันวาคม ในช่วงพักสามเดือนของคุณมี
วันหยุดยาวเป็นวันหยุดยาว____38____ เราสามารถบินลงใต้ได้ มีชายหาดยาวเป็นจ านวนมาก เรา
จะสนุกกับการว่ายน้ าและกีฬาทางน้ าท่ีนั่น เมื่อส้ินสุดโครงการแลกเปล่ียนของคุณ แม่และพ่อของฉัน
ก าลังวางแผนส าหรับเรา ____39____ ทางเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะพีพีในเขตพื้นท่ีจังหวัดแพร่และเขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 2 แห่งนี้ เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่มีความงามตามธรรมชาติ ซึ่ง ____40____  
หวังว่าจะได้พบคุณเร็ว ๆ นี้.  
ขอแสดงความนับถือ  
Usa Thaidharma  
ตัวเลือก 1. you come up with คุณมาด้วย  

2. you should not miss คุณไม่ควรพลาด  
3. you’d better watch out คุณควรระวัง  
4. you’d rather forget คุณควรจะลืม  

บรรทัดสุดท้ายเป็นการ เสนอ 2 สถานท่ี ท่ีเราไม่ควรพลาดท่ีน่าไปเท่ียว ตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 
ข้อ 2. you should not miss (ไม่ควรพลาด) 
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ตัวชี้วัด  ต 1.3 ม.3/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ 
                              ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 
เนื้อหา   
 - การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
เช่น การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี การฟังเพลง การอ่านหนังสือ การท่องเท่ียว 
การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ  

- Relative clause /การใช้บุพบท  in, on, at บอกเวลา /Passive Voice 
 

 

 Relative clause 
 

Relative clause คือ อนุประโยคท่ีท าหน้าท่ีเหมือนกับ Adjective นั่นคือขยายค านามท่ีอยู่
ข้างหน้า  Relative clause จะช่วยให้เรารู้ว่านามท่ีเราก าลังพูดถึงคืออันไหน คนไหน หรือส่ิงไหนกนั
แน่  relative clause จะมี relative pronoun (who, whom, which, that, whose) วางอยู่
ด้านหน้า 

Relative clause แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1. Defining Relative clause 
2. Non-defining Relative clause 

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ือง  
                      ต่างๆ โดยการพูดและเขียน 
ต 1.3 ม.3/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น 
                   ต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
ต 1.3 ม.3/2  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ/หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ 
                  ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
ต 1.3 ม.3/3  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  
                  พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ 
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1. Defining Relative clause เป็นอนุประโยคท่ีไปขยายค านามข้างหน้าซึ่งเป็นนามท่ัวไป เพื่อให้ได้
ใจความท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นของส่ิงไหน อันไหน คนไหน   ถ้าหากไม่มี Relative clause มาขยายจะ
ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนได้ เช่น   อาจจะมีผู้ชายยืนกันอยู่หลายคน แล้วเราต้องการบอกว่า หนึ่งใน
คนเหล่านั้นเป็นพี่ชายฉัน เราก็ต้องใส่ Relative clause ไปขยายไว้ด้านหลังเพื่อให้คนฟังเข้าใจได้
ทันที ตัวอย่างประโยคคือ The man who is wearing blue shirt is my brother. 
 
หน้าท่ีของ defining relative clause มี 3 ประการคือ 

1. ท าหน้าท่ีเป็นประธาน มี 2 แบบ คือ 
1.1  ถ้าเป็นคนใช้ who เช่น 

- The man who is singing is my dad. 
ผู้ชายท่ีก าลังร้องเพลงเป็นพ่อฉัน 

1.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือส่ิงของใช้ which หรือ that เช่น 
- The room which is on the right is mine. 
ห้องท่ีอยู่ด้านขวาคือห้องฉัน 

2 ท าหน้าท่ีเป็นกรรม มี 2 แบบ คือ 
2.1 ถ้าเป็นคนใช้ whom เช่น 

-The man whom I talked to yesterday is our new boss. 
ผู้ชายท่ีฉันคุยด้วยเมื่อวานคือเจ้านายใหม่ของเรา 

2.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือส่ิงของ ใช้ which หรือ that เช่น 
- I like the cat which Paul bought last week. 
ฉันชอบแมวที่พอลซื้อมาเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว 

3. ท าหน้าท่ีเป็นเจ้าของ มี 2 แบบ คือ 
3.1 เป็นคน ใช้ whose เช่น 

-The man whose hair is brown is Tom. 
ผู้ชายท่ีผมของเขาสีน้ าตาลคือ ทอม 
 

3.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือส่ิงของให้ใช้ of which เช่น 
-The door of which knob is broken has already been repaired. 
ประตูท่ีลูกบิดเสียมีคนมาซ่อมแล้ว 
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2. Relative clause อีกประเภทหนึ่งคือ Non-defining relative clause ซึ่ง relative clause 
ประเภทนี้เป็นแค่การขยายความนามเฉพาะท่ีอยู่ด้านหน้า จะมีหรือไม่มีก็ได้ ก็ท าให้คนฟังเข้าใจได้
ทันทีว่านามนี้คือใคร หรือคืออันไหน วิธีการเขียน Non-defining relative clause ต้องเขียน คอมม่า 
ค่ันหน้าและหลัง ส่วนหน้าท่ีของ Non-defining relative clause ก็จะคล้ายๆกับ Defining relative 
clause เช่น 

- David, who is my neighbor, has passed away. 
เดวิดคนท่ีอยู่ข้างๆบ้าน เสียชีวิตแล้ว 
- I like reading Harry Potter, which is a famous novel among children. 
ฉันชอบอ่านแฮรี่ พอตเตอร์ซึ่งเป็นนิยายท่ีโด่งดังในหมู่เด็กๆ 
- Tim, whose leg is broken, is Angela’s boyfriend. 
ทิมท่ีขาของเขาหักเป็นแฟนของแองเจล่า 

 
การใช้บุพบท  in, on, at บอกเวลา 

ค าบุพบทหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า preposition  คือ  ค าท่ีใช้บอกต าแหน่ง  บอก
สถานท่ี  บอกทิศทาง  แสดงการเคล่ือนไหว  หรือบอกความสัมพันธ์ระหว่างค านามหรือสรรพนามกบั
ค าอื่นๆ ในประโยค   ค าบุพบทท่ีมักนิยมใช้กันผิดบ่อยๆคือ  in, on, at  ท่ีใช้ในการแสดงเวลา  

1. In  –   ใชก้บั ปี  เดือน  ทศวรรษ  ศตวรรษ  ฤดกูาล  เช่น  I started working at AOT in 2002.  

- My sister was born in March. 
- It isn’t much cold here in the winter. 

นอกจากนี้ยังใช้ in ในการบอกช่วงเวลา เช่น  in the morning, in the afternoon, in the 
evening 
 
2. On  –   ใช้กับ  วันในสัปดาห์   วันท่ี  หรือวันเฉพาะในเทศกาลต่างๆ  เช่น 

-  We usually have an English class on Monday. 
-  My birthday is on July 14. 
-  There’s a party at the Simpsons’ house on Christmas Day. 
นอกจากนี้คนอเมริกันเขาใช้ on กับวันหยุดหรือ วันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยค่ะ  คือ on 

weekend, on holiday ท่ีจะใช้ผิดกันบ่อยคือ  การใช้ on กับวันในสัปดาห์  เพราะเมื่อเราแปลเป็น
ไทย คือ ในวันจันทร์  ในวันอังคาร  บางคนก็อาจจะเลือกใช้  in Monday  in Tuesday ซึ่งผิดค่ะ 
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เพราะคิดว่าถ้าค าว่า “ใน” ก็คือ in    และถ้าหากเราใช้วันในสัปดาห์โดยบอกช่วงเวลาไว้ด้านหลังก็ยัง
ใช้ on เช่นเดิมค่ะ  เช่น   

- on Sunday morning, on Friday night 
- It’s not easy to get up early on Sunday morning. 

และในการใช้ on บอกวันท่ี  ถึงแม้จะเอาเดือนขึ้นก่อน  แต่ถ้ามีวันท่ีตามหลังก็ต้องใช้ on เช่นกันค่ะ 
 
3. At  –  ใช้บอกเวลาตามนาฬิกา  เช่น 

-  Simon always gets up at 5. 30 a.m. 
-  The appointment is at 1 p.m. 

นอกจากนี้ยังใช้กับส านวน  at noon, at night, at midday, at midnight, at lunchtime, at 
sunrise, at sunset, at present, at the moment, at the same time  เช่น 

- I’ll see you at lunchtime. 
- I don’t eat anything at night. 

**  ข้อควรระวังในการใช้ค าบุพบทบอกเวลาคือ  ค าแสดงเวลาบางค าไม่ต้องการบุพบท เช่น  today, 
tomorrow, yesterday  และค าบอกเวลาท่ีขึ้นต้นด้วย  last, next, every, this เป็นต้น  เช่น 

- I went to Samui yesterday. 
- I met Susan this morning. 
- Sarah will go to Malaysia next week. 
- Patrick has a piano class every Saturday. 

Passive Voice 

หลักการใช ้ 
 
ประโยค (Sentence) คือข้อความท่ีเอ่ยมาแล้วเข้าใจได้กระจ่างชัดว่า ประธาน แสดง กริยา อะไร 
เมื่อใด ถ้ากริยานั้นต้องมีกรรม (Transitive Verb) ก็ต้องมีกรรมระบุในประโยคด้วย เช่น 

-เขา เดิน 
He walked 
เขา เป็นประธาน (Subject) 
เดิน เป็นกริยาไม่ต้องการกรรม (Intransitive Verb) เป็นอดีตกาล (Past tense) 
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-เรา กิน มันฝรั่ง 
We eat potatoes 
เรา เป็นประธาน (Subject) 
กิน เป็นกริยาต้องมีกรรม (Transitive Verb) เป็นปัจจุบันกาล (Present Tense) 
 

ท้ัง 2 ประโยคข้างต้นนี้ มีประธานเป็นผู้กระท าท้ังส้ิน (แต่จะอยู่ในรูป tense อย่างใด ก็สุดแท้แต่เวลา
ท่ีต้องการบ่งช้ี) เราเรียกโครงสร้างของประโยคชนิดนี้ว่า กรรตุวาจก (Active Voice) ลองสังเกต
ประโยคต่อไปนี้ดูบ้าง 
 

-Mangoes are eaten 
มะม่วง ถูกกิน 
มะม่วง เป็นประธาน (Subject) 
ถูกกิน เป็นกริยา (Present Tense) 
ประธานของประโยคคือ Apples ไม่ได้ท ากริยา กิน แต่ในทางตรงกันข้าม ประธานกลับเป็น
ฝ่ายถูกกระท า 
 
-The letter was read yesterday 
จดหมาย ถูกอ่าน เมื่อวานนี้ 
จดหมาย เป็นประธาน (Subject) 
ถูกอ่าน เป็นกริยา (Past Tense) 
ในท านองเดียวกันกับประโยคแรก จดหมายซึ่งเป็นประธานของประโยคไม่ได้ เป็นผู้อ่าน แต่
กลับเป็นส่ิงท่ีถูกอ่านโดยประธาน ท้ัง 2 ประโยคหลังนี้ มีประธานเป็นผู้ถูกกระท า โครงสร้าง
เช่นนี้เรียกว่า กรรมวาจก (Passive Voice) 
 

วิธีการแปลประโยค Passive ให้เปน็ภาษาไทย 
ส าหรับโครงสร้างแบบ Passive Voice จะแปลว่า ถูกกระท า เป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้ง

แปลว่า ได้รับการกระท านั้น ดูจะเหมาะกว่า เช่น 
-He was punished by his teacher a few days ago. 

เขาถูกลงโทษ โดยครูของเขาเมื่อ 2 - 3 วันก่อน 
-The articles were read by most students. 

บทความถูกอ่าน โดยนักเรียนส่วนใหญ่ 
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-The most valuable ring was stolen . (by someone) 
แหวนวงท่ีมีราคามากท่ีสุดถูกขโมย ไป (ไม่ต้องระบุผู้กระท าเพราะไม่รู้แน่ชัด) 
แต่ 

-He was loved by his friends. 
เขาได้รับความรักจากเพื่อน ๆ ของเขา (เราไม่พูดว่า เขาถูกรัก) 

-Mrs. Brown was promoted . (by someone) 
นางบราวน์ได้รับการเล่ือนต าแหน่ง (ไม่ได้ระบุว่าโดยใคร แต่น่าจะสันนิษฐานได้เองว่าจากผู้มีต าแหน่ง
สูงกว่าตัวบางบราวน์เอง) 

-The man was named . The Greatest Inventor (by someone) 
ผู้ชายคนนั้นได้รับกาขนานนามว่าเป็น นักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ (น่าจะเป็นจากคนท่ีพิจารณาเรื่องนี้ หรือ
อาจจากคนท่ัว ๆ ไปก็ได้) 
 

วิธีเปลี่ยนประโยค active ให้เปน็ประโยค passive ใน tense และ กริยาช่วย Modalต่างๆ 

ในล าดับต่อไปนี้ก็มาถึงจุดส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ไม่ว่าในประโยคหนึ่ง ๆ นั้น 
1. ประธานจะเป็นผู้กระท า หรือถูกกระท า 
2. จะระบุผู้กระท า (by someone) หรือไม่ก็ตาม 

โครงสร้างแบบ Passive Voice ก็ต้องระบุกาลเวลาของกริยา (tense) ด้วยเหมือนกับในประโยค
ภาษาอังกฤษท่ัว ๆ ไป 

-รูปของ Active Voice คือ S + V 
-รูปของ Passive Voice คือ S + V to be + V.3 

โครงสร้าง Verb to be + V.3 (Past Participle) จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้า 
1. นักเรียนสามารถท่องจ ากริยาช่องท่ี 3 ได้ 
2. นักเรียนรู้หลักการกระจาย Verb to be ไปตาม Tense ต่างๆ 
แต่เหนืออื่นใด เวลาจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษ ขอให้นักเรียนถามตนเองซ้ าหลายๆ ครั้งก่อน

ว่า ประธานในประโยคเป็นผู้กระท า หรือเป็นผู้ถูกกระท ากันแน่ เมื่อยืนยันกับตนเองได้ว่าประธานเป็น
ผู้ถูกกระท าอย่างแน่นอน จึงค่อยผูกประโยคตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
 
1 วางประธานไว้หน้าประโยค เช่น 
A boy 
The desk 
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2 ปรับค ากริยาให้เปน็ V.3 เช่น laughed , written , eaten , punished , done , caughtโดยใช้
ค าเหล่านี้อยู่หลัง V. to be 
 
3 กระจายรูป Verb to be ไปตาม Tense ท่ีควรจะเป็นและวางหน้ากริยา Past participle 
ถ้ากริยาในประโยคเป็นกริยาช่วย (Auxliary Verbs) ต่าง ๆ ก็เพียงแต่น า be และ Past 
participle มาวางต่อข้างท้าย ดังนี้ เช่น 

The office ought to be opened . 
English can be spoken by any Singaporean. 
The rules have to be observed . 

ถ้าต้องการใช้ Passive Voice ในรูปประโยคค าถามท่ีมี Question Words ก็วาง Question 
Words ไว้หน้าประโยคเหมือนในรูป Active Voice ยกเว้นค าว่า Who ให้เปล่ียนเป็น By 
Whom เช่น 
What will I be taught by you? 
-> What will you teach me? 
Where was the kitten seen ? 
->Were did (someone) see the kitten? 
 
By whom can it be done ? 
-> Who can do it? 
ถ้าเป็นประโยคค าส่ังหรือประโยคค าถาม จะมีรูปเช่น 
Let the bell be rung 
มาจาก Ring the bell. 
Let the boy not be blamed 
มาจาก Don't blame the boy. 
 
ข้อควรระวังในการใช้รูปประโยคแบบ Passive 
ถ้ารูปเดิมใน Active Voice มีกรรม 2 ตัว (double objects) ก็สามารถใช้เป็นรูป Passive Voice
ได้ 2 แบบ เช่น 
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ตัวอย่างประโยคที่ 1 
แบบที ่1  
He was given some salt by the cook. (ใช้กรรมรองเป็นประธาน) 
 
แบบที ่2  
Some salt was given to him by the cook. (ใช้กรรมตรงเป็นประธาน) 
Active Voice (ของ 2 ประโยคข้างต้น) คือ The cook gave 
ตัวอย่างประโยคที่ 2 
แบบที ่1  
We were shown the museum . (by someone) 
แบบที ่2  
The museum was shown to us . (by someone) 
Active Voice (ของ 2 ประโยคข้างต้น) คือ Someone showed 
 
ข้อสังเกต ตามความนิยม จะใช้กรรมรอง (หมายถึงบุคคล) มาเป็นประธาน 
 
ถ้าใน Active Voice มีรูปกริยาดังต่อไปนี้ think , consider , acknowledge , know , say , 
report , understand , claim , believe , fear , hope , feel , find เช่น 
People think that we are flexible. 
People know he is impulsive 
ประโยคเช่นนี้สามารถใช้โครงสร้าง Passive ได้ 2 แบบ คือ 
แบบที ่1 ใช้ it เป็นประธาน เช่น 
It is thought that we are flexible. 
It i s known he is impulsive 
 
 
 
แบบที ่2 เอาข้อความข้างหลังย้ายมาข้างหน้า และตามด้วย to be + adjective เช่น 
We are thought to be flexible . 
He is known to be impulsive 
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การเติม by 
 
เราจะเติม by เพื่อแสดงว่าใครเป็นผู้ท ากริยานั้น เช่น 

-I was bitten by his dog . 
(ถ้าไม่ใส่ by his dog ก็ไม่รู้ว่าถูกกัดโดยอะไร) 

-The report was written by Tom . 
ถ้าไม่ใส่ by Tom ก็ไม่รู้ว่าใครเขียน รายงาน 
แต่บางครั้ง ถ้าไม่ต้องการเน้นผู้กระท า หรือผู้กระท าไม่ส าคัญ ก็ไม่จ าเป็นต้องระบุลงไป เช่น 

-English is spoken all over the world. 
(ไม่จ าเป็นต้องต่อท้ายประโยคว่า by people ) 

-My ring has been stolen . 
(ไม่จ าเป็นต้องเติม by someone เข้าข้างท้ายประโยค) 

-The laws must be obeyed . 
(ไม่ต้องเติม by everyone ข้างท้าย) 

-Dinner is cooked . 
(ถ้าผู้กระท าเป็นค าสรรพนาม เช่น by her / him ก็ไม่จ าเป็นต้องใส่เช่นกัน) 
นอกจากนั้นไม่ใช่ Passive Voice ทุกประโยคท่ีต้องใส่ค าว่า by เสมอไป อาจใช้ at, in, of, with ก็ได้ 
ท้ังนี้ขึ้นกับลักษณะพิเศษของกริยานั้น เช่น 

-He was asked of a lot of questions by the police. 
-I am pleased at (with) your progress. 
-The workers were killed in the fire. 
-The hill is covered with snow. 

 
การท ากริยาให้อยู่ในรูป Past Tense (กริยาช่อง 2) 
 

การท ากริยาให้อยู่ในรูป Past Tense ท้ังกริยาท่ีเป็นไปตามกฎ และกริยาท่ีไม่เป็นไปตามกฎ
ซึ่งกริยาส่วนใหญ่ จะท าเป็นกริยาช่อง 2 ได้ด้วยการเติม -ED ไว้ท้ายค ากริยานั้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ค ากริยาบางค าต้องปรับค ากริยานั้นเสียก่อน เช่น 
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กริยาที่ลงท้ายด้วย การท ากริยาให้เป็นรูปอดีต ตัวอย่าง 

e เติม -D 
live - lived 

date - dated 

พยัญชนะ + y เปล่ียน y เป็น i แล้วเติม -ED 
try - tried 
cry - cried 

สระหนึ่งตัว + พยัญชนะหนึ่ง
ตัว (แต่ต้องไม่ใช่ w หรือ y) 

เพิ่มพยัญชนะท้ายตัวนั้นเข้าไป
อีกหนึ่งตัว แล้วเติม -ED 

tap - tapped 
commit - committed 

[อืนๆ] เติม -ED 
boil - boiled 
fill - filled 

hand - handed 
 
แม้ว่ากริยาส่วนใหญ่จะท าเป็นรูปอดีตได้ด้วยการเติม -ED แต่กริยาบางตัวก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

กริยาเหล่านั้นเรียกว่า กริยาท่ีไม่เป็นไปตามกฎ (Irregular Verbs) ครูจะอธิบายรูปแบบท่ีส าคัญในการ
ท ากริยาประเภทนี้ให้เป็นรูปอดีต แต่ต้องจ าไว้ว่านี่ไม่ใช่กฎ เป็นเพียงรูปแบบท่ีพบบ่อยๆ  เท่านั้น 
กล่าวคือในท่ีสุดแล้วการจ า หรือการใช้อยู่เป็นประจ าจะช่วยให้ท ากริยาให้เป็นอดีตได้อย่างคล่องแคล่ว 
 
ค ากริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎที่ส าคัญ 3 ค า 
 

- กริยาท่ีส าคัญเหล่านั้นได้แก่ กริยา BE, HAVE, DO กริยา BE เป็นกริยาท่ียากท่ีสุดเพื่อรูป
กริยาจะเปล่ียนไปตามประธาน 

ประธาน ค ากริยา 
กริยา BE 

I was 
You were 

He / she / it was 
We were 

They were 
กริยา HAVE และ DO 

have had 
do did 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 209 

 

ค ากริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎค าอื่น ๆ 
ค ากริยาท่ีไม่เป็นไปตามกฎอาจจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 
 

ประเภท ตัวอย่าง 

ค ากริยาท่ีไม่เปล่ียนรูป 
cut - cut 
hit - hit 
fit - fit 

ค ากริยาท่ีเปล่ียนรูปสระ 
get - got 
sit - sat 

drink - drank 

ค ากริยาท่ีเปล่ียนรูปไปเลย 
catch - caught 
bring - brought 
teach - taught 
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ข้อสอบสาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 

 

มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการ  
                       พูดและเขียน 
ตัวชี้วัด ม.3/1     พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น 
                         ต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

 

(1-3) Chocolate news 
  

 
 

A study compared people who ate chocolate to those who didn’t. What did 
the study discover? In short, those who ate chocolate are healthier! They have an 11 
per cent lesser risk of cardiovascular disease and a 25 per cent reduced risk of 
associated death. Eating up to two bars a day appears to protect against heart 
disease and stroke. It is known that dark chocolate has health benefits – chocolate is 
full of antioxidants which can help you age more slowly. However, experts say that 
there is no evidence that chocolate makes you healthier. 

 
1. From the study, chocolate is good for your _______________.  

1. heart  
2. lung  
3. kidney  
4. stomach  
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2. The word ‘benefit’ in the information means_______________.  
1. good  
2. attack  
3. disease  
4. healthy  

3. From the news above, which following statement is TRUE?  
1. Chocolate contains few antioxidants.  
2. Eating chocolate makes you look younger.  
3. Eating dark chocolate makes you live longer.  
4. Experts confirm that chocolate is good for health. 

(4-6)  
You may eat properly and do exercise, but if you don't get enough sleep, you 

threaten your health.  Lack of sleep not only affects concentration and alertness, it 
also increases the risk of getting different diseases. Millions of people don't sleep well. 
But many of them think that sleep problems are natural.  They suffer for many years 
before they finally ask for help. 

 
4. What does ‘suffer’ in the last line mean?  

1. ache  
2. think  
3. affect  
4. exercise  
 

5. What does the word ‘they’ in the last line refer to?  
1. people  
2. diseases  
3. exercises  
4. problems 
 
 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 212 

 

6. From this passage, which is TRUE?  
1. Lack of sleep is not a big problem and sleep problems are natural.  
2. Many people don’t care for their health, and they eat what they want.  
3. Many people threaten their health by sleeping more than 8 hours a day.  
4. Many people go to see doctor after they have sleep problems for long 

time. 
(7-9)  

After school Yaya and her two friends, Tata and Masha went for a walk in the 
public garden. They wanted to pick some flowers for Wai Khru (teacher day) 
ceremony. While they were looking for the flowers, Tata shouted “Watch out!” 
because she saw a snake slithering to her friend, Yaya. Yaya immediately jumped, 
and luckily she was safe.  

Tata picked some red roses while Masha picked some orchids. Yaya picked a 
pretty flower. She thought it was jasmine, but Tata said, “That’s not a jasmine. It’s a 
little white rose.” Yaya looked at the flower again. She looked at it carefully and 
said, “Yes, you’re right. This flower looks like a jasmine but its smell isn’t.” 
7. Did Yaya and friends have good manners?  

1. No, because they were not careful.  
2. Yes, because they were good friends.  
3. No, because they picked flowers from a public garden.  
4. Yes, because they prepared for Wai Khru (teacher day) ceremony. 

8. What was Yaya’s misunderstanding?  
1. She did not ask her friends.  
2. She picked the wrong flower.  
3. She went to the public garden.  
4. She did not go back home after school. 

9. What is the closest meaning of “Watch out”?  
1. look up  
2. take out  
3. be careful  
4. see through 
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Directions: Complete the following passage by choosing the best answer.  
(10-14)  

Eiffel Tower is one of the world’s most popular____10____. It is named after 
its architect, Gustave Eiffel, and ____11____ in 1889 for the Universal Exposition. The 
tower is 1,062 feet high and ____12____fantastic views of Paris. Very often, 
____13____ have to wait in line to take the elevator to the observation deck. At 
night, the tower itself becomes a very ____14____ sculpture. 
10.  1. destiny  

2. demand  
3. descriptions 
4. destinations  
 

11.  1. is  
2. was  
3. are  
4. were  
 

12.  1. offers  
2. causes  
3. originates  
4. approaches  

 
13.  1. visitors  

2. viewers  
3. spectators  
4. watchers  
 

14.  1. illuminate  
2. illuminated  
3. illumination  
4. illuminatingly 
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(15-17)  

Mississippi crash kills three 
ST. PAUL PARK. Minnesota – A small airplane trying to return to the airport because 
of an open cargo door hit some trees on Wednesday and crashed into the Mississippi 
River, killing the pilot and two passengers.  
Two other passengers survived by swimming about 15 metres to an island, where 
they were rescued by a tugboat.  
The wreckage of the single-engine Piper Saratoga, with the three bodies inside, was 
pulled from the river on Wednesday afternoon. The plane was missing a wing.  

-Associated Press. 
15. What is the news mainly about?  

1. The pilot was killed in the river.  
2. The plane hit some trees at the airport.  
3. The plane fell into the Mississippi River.  
4. The passengers were unable to swim to an island. 

16. How many people were on board?  
1. two  
2. three  
3. four  
4. five  

17. What information is not given?  
1. the name of the plane  
2. the owner of the tugboat  
3. the day when the accident took place  
4. the place where the accident took place 
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เฉลยข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 
มาตรฐาน ต 1.3  ตัวช้ีวัด ม.3/1      
 
 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
1 1 10 4 
2 1 11 2 
3 3 12 1 
4 1 13 1 
5 1 14 2 
6 4 15 3 
7 3 16 4 
8 2 17 2 
9 3   
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ตัวชี้วัด  ต 1.3 ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ/หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/   
                             ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 
จุดประสงค์  

ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ/หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์
เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 

 
เนื้อหา   

-การจับใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ี
อยู่ในความสนใจเช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ภาพยนตร์ กีฬา ดนตรี เพลง 

 

ส่วนประกอบของประโยค 

การส่ือสารเป็นภาษาใดก็ตาม เราไม่ได้เพียงแค่น าค าศัพท์มาวางเรียงกันเท่านั้น หากแต่ยัง
ต้องใช้องค์ประกอบอีกมากมายมาเรียงร้อยเพื่อให้กลายเป็นประโยคท่ีถูกต้องและสวยงาม ต้ังแต่
ตัวอักษร การออกเสียง และรูปประโยค โดยจะแบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ชนิดของค าในประโยค (Part of Speech) 
2. รูปแบบประโยคพื้นฐาน (Basic Sentence Patterns) 

1. ชนิดของค า (Part of Speech) มีไว้เพื่อก าหนดชนิดหรือหน้าท่ีของค าในประโยค 
ค าพูดทุกค าท่ีเราพูดออกจากปากล้วนเป็น Part of Speech ท้ังส้ิน นอกจากนี้ ค าหนึ่งค าอาจเป็นได้
หลายชนิดขึ้นอยู่กับหน้าท่ีของค านั้น ๆ ในประโยค ชนิดของค าหรือ Part of Speech ใน
ภาษาอังกฤษนั้นแบ่งออกได้เป็น 8 ชนิดส าคัญๆ ดังนี้  

1.) Noun (ค านาม) : ค าท่ีใช้เรียกคน สัตว์ ส่ิงของ คุณสมบัติหรือความคิด จะท า 
หน้าท่ีเป็นประธาน (Subject) และกรรม (Object) ของประโยค  
 

2.) Pronoun (ค าสรรพนาม) : ค าท่ีใช้เรียกแทนค านามเพื่อเพิ่มความหลากหลายใน 
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ประโยค ท าให้ไม่ต้องเรียกค านามซ้ า ๆ  เช่น I (ฉัน), You (คุณ), We (เรา), They (พวกเขา), He 
(เขา), She (หล่อน), It (มัน), Me (ฉัน), Us (พวกเรา), Them (พวกเขา), Him (เขา), Her (หล่อน) 
เป็นต้น เช่นเดียวกับค านาม Pronoun ท าหน้าท่ีเป็นได้ท้ังประธาน (Subject) กรรม (Object)  
 

3.) Verb (ค ากริยา) : ค าท่ีใช้บอกการกระท า (ใครท าอะไร) และสถานะ (ใครเป็น 
อะไร) โดยจะปรากฏหลังประธานของประโยค เช่น กิน เดิน อ่าน ด่า ปีน วิ่ง เล่น ดาวน์โหลด เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงกริยาบอกสถานะ เช่น เป็น อยู่ คือ (is, am, are)  
 

4.) Adjective (ค าคุณศัพท์) : ค าท่ีใช้บอกว่าค านาม (Noun) มีลักษณะอย่างไร โดย 
จะปรากฏหน้าค านามท่ีขยาย ยกตัวอย่างเช่น 

-House = บ้าน (Noun) / He saw a red house. = เขาเห็นบ้านสีแดง (สีแดงหรือ Red 
คือ Adjective ท่ีบอกลักษณะของบ้านว่ามีสีแดง ไม่ใช่สีอื่น) 
-Dog = หมา (Noun) / It is a scary dog. = หมาน่ากลัว (น่ากลัวหรือ Scary คือ 
Adjective ท่ีบอกลักษณะของหมาว่าไม่น่ารักเลย น่ากลัวเสียมากกว่า) นอกจากนี้ ค า
น าหน้านามหรือท่ีเรียกกันว่า  
Articles ซึ่งก็คือ a, an, the นั้นจัดว่าเป็น Adjective เช่นกันจ้า  
 
5.) Adverb (ค าวิเศษณ์) : ค าท่ีใช้บอกว่า Verb, Adverb และ Adjective ท่ีปรากฏ 

ด้วยกันมีลักษณะอย่างไรนัน่คือ Adverb จะปรากฏคู่กับ Verb, Adverb และ Adjective เสมอ 
ยกตัวอย่างเช่น 

Run = วิ่ง (Verb) 
That buffalo runs fast. = ควายตัวนั้นวิ่งเร็ว (เร็วหรือ fast คือ Adverb ท่ีบอกลักษณะ

ของ Verb “วิ่ง” ว่าไม่ได้วิง่แบบธรรมดา แต่ “วิ่งอย่างเร็ว”) ตัวอย่างนี้ตรงกับกรณีท่ี Adverb เป็นตัว
บอกลักษณะของ Verb  

Fast = เร็ว (Adverb) / That buffalo runs extremely fast. = ควายตัวนั้นวิ่งเร็วจี๋ (จ๋ี
หรือ extremely คือ Adverb ท่ีบอกลักษณะของ Adverb “เร็ว” ว่าไม่ใช่เร็วแบบธรรมดา แต่เป็น 
“เร็วจี”๋) ตัวอย่างนี้ตรงกับกรณีท่ี Adverb เป็นตัวบอกลักษณะของ Adverb ด้วยกันเอง 

Dark = มืดครึ้ม (Adjective) 
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The sky is so dark. = ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก (มากหรือ So คือ Adverb ท่ีเป็นตัวบอก
ลักษณะความมืดของท้องฟ้า ซึ่งก็คือ Adjective “มืดครึ้ม” ว่ามันไม่ได้มืดธรรมดา แต่ “มืดมาก”) 
ตัวอย่างนี้ตรงกับกรณีท่ี Adverb เป็นตัวบอกลักษณะของ Adjective นั่นเอง 

6.) Preposition (ค าบุพบท) : มักอยู่น าหน้าค านามหรือค าสรรพนาม ใช้บอกว่าค านามหรือ
ค าสรรพนามนั้นสัมพันธ์กับค าอื่น ๆ ในประโยคอย่างไร ซึ่งความสัมพันธ์ในท่ีนี้จะรวมถึงการบอกเวลา 
(เวลากี่โมง) และสถานท่ี (อยู่ท่ีไหน) ด้วย ยกตัวอย่างเช่น in (ใน), on (บน), at (ท่ี), under (ใต้), 
about (เกี่ยวกับ, ประมาณ), between (ระหว่าง), of (ของ) เป็นต้น ตัวอย่างประโยค 

-The English book is under my bed. หนังสือภาษาอังกฤษอยู่ใต้เตียงของฉัน 
-I told him about the key I found. ฉันบอกเขาเกี่ยวกับกุญแจท่ีฉันเจอ 
-She left her money on the table for you. หล่อนวางเงินไว้ให้คุณบนโต๊ะ  
7.) Conjunction (ค าเช่ือม) : เป็นตัวเช่ือมโยงค า วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน เช่น and 

(และ), or (หรือ), but (แต่), because (เพราะ), so (ดังนั้น), if (ถ้า), since (ต้ังแต่, เพราะ) เป็นต้น  
8.) Interjection (ค าอุทาน) : คือค าหรือวลีท่ีแสดงความรู้สึกของเรา เช่น เราจะอุทานค าว่า 

“โอ๊ย!” เมื่อรู้สึกเจ็บ หรือ “เฮ้ย!” เมื่อรู้สึกตกใจ ดังนั้น เราจึงเรียก “โอ๊ย” กับ “เฮ้ย” ว่าค าอุทาน 
ตัวอย่างอื่นๆ ของค าอุทานในภาษาอังกฤษ เช่น Wow! (ว้าว!), Ouch! (โอ๊ย!), Oh! (โอ้!, อ้าว!), 
Great! (เยี่ยม!) เป็นต้น 

โครงสร้างของประโยคพ้ืนฐาน 

โครงสร้างของประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภาคประธาน 
(Subject) ท่ีเป็นค านาม สรรพนาม หรือกลุ่มค านาม และ ภาคแสดง (Predicate) ประกอบด้วยกริยา 
กรรม หรือส่วนขยาย โดยโครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษมี 5 โครงสร้างด้วยกัน ดังนี ้

 
โครงสร้างที่ 1 : Subject + Verb (ประธาน + กริยา) 
 
ค ากริยาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. อกรรมกริยา (Intransitive Verb) คือ กริยาท่ีไม่ต้องการกรรม (Object) มารองรับ 
2. สกรรมกริยา (Transitive Verb) คือ กริยาท่ีต้องมีกรรมมารองรับ 
ในโครงสร้างท่ี 1 มีเพียงประธานกับอกรรมกริยา (Intransitive verb) หรือกริยาท่ีไม่ต้องการ 

กรรม (Object) ก็เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์เข้าใจได้  เช่น 
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She works .  (เธอท างาน) 
He gets up.  (เขาต่ืนนอน) 
นอกจากนี้เราสามารถขยายความประโยคได้โดยเติมค าคุณศัพท์ (Adjectives) หรือ ค ากริยา 

วิเศษณ์ (Adverbs) เข้าไปในประโยค เช่น 
 

She works hard. (เธอท างานหนัก) 
hard = กริยาวิเศษณ์ (Adverb) ท่ีมาขยาย works 

He gets up early. (เขาต่ืนแต่เช้า) 
early = กริยาวิเศษณ์ (Adverb) ท่ีมาขยาย gets up 

 
โครงสร้างที่ 2 : Subject + Verb + Object (ประธาน + กริยา + กรรม) 

ในโครงสร้างท่ี 2 จะใช้สกรรมกริยา (Transitive Verb) หรือกริยาท่ีต้องการกรรม (Object) เช่น 
I read a book.  (ฉันอ่านหนังสือ) 
Mark kicks the ball. (มาร์กเตะลูกบอล) 
เราสามารถขยายความประโยคได้ด้วยการเติมค าคุณศัพท์ (Adjectives) หรือ ค ากริยา 

วิเศษณ์ (Adverbs) เข้าไปในประโยค เช่น 
Mark kicks the yellow ball. (มาร์กเตะลูกบอลสีเหลือง) 

yellow = ค าคุณศัพท์ (Adjective) มาขยาย ball   
I read a book every day. (ฉันอ่านหนังสือทุกวัน) 

every day = ค ากริยาวิเศษณ์ (Adverbs) ขยาย read เพื่อบอกความถ่ีในการอ่าน 
 
โครงสร้างที่ 3 : Subject + Verb + Indirect Object + Direct Object (ประธาน +  

กริยา + กรรมรอง + กรรมตรง) 
กรรม (Object) หลัก ๆ ในภาษาอังกฤษมี 3 ชนิด คือ 
1. Direct Object (กรรมตรง) คือ กรรมท่ีรับการกระท าจากกริยาโดยตรง เช่น ใน
โครงสร้างท่ี 2 จะเป็นกรรมตรง 
2. Indirect Object (กรรมรอง) คือ กรรมท่ีได้ผลประโยชน์จากการกระท า 
3. Prepositional object (กรรมของบุพบท) คือ กรรมท่ีต่อท้ายบุพบท 
ตัวอย่างเช่น 
My mother bought me a new toy.  (แม่ของฉันซื้อของเล่นใหม่ให้ฉัน) 
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new toy เป็นกรรมตรง เพราะถูกซื้อโดยตรง และ me เป็นกรรมรองท่ีได้ผลประโยชน์จาก
การซื้อ 
Jack teaches us English.  (แจ็คสอนภาษาอังกฤษพวกเรา) 
English เป็นกรรมตรงท่ีถูกสอน และ us เป็นกรรมรองท่ีได้ผลประโยชน์จากการสอน 
He gave his girlfriend flowers.  (เขาให้ดอกไม้แก่แฟนของเขา) 
flowers เป็นกรรมตรงท่ีถูกให้ และ his girlfriend เป็นกรรมรองท่ีได้ผลประโยชน์จากการ
ให้และในโครงสร้างท่ี 3 นี้สามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมรองจะเปล่ียนหน้าท่ีมาเป็น
กรรมของบุพบท (Prepositional object )โดยมักจะเป็น to หรือ for เช่น 
My mother bought a new toy for me. 
Jack teaches English for us 
He gave flowers to his girlfriend. 
 
โครงสร้างที่ 4 : Subject + Verb + Subjective Complement (ประธาน + กริยา +  

ส่วนขยายประธาน) 
Subjective Complement หรือ ส่วนขยายประธาน คือ กลุ่มค าท่ีตามหลัง Verb to be 
หรือ Linking Verb โดยส่วนขยายประธานเป็นได้ท้ังค านาม (Noun) และค าคุณศัพท์ (Adjective) 

My brother is a doctor. (พี่ชายของฉันเป็นหมอ) 
There is a pen.   (มีปากกาหนึ่งด้าม) 
James became an engineer. (เจมส์กลายเป็นวิศวกร) 
She looks exhausted after studying all night. (เธอดูเหน็ดเหนื่อยหลังจากอ่านหนังสือ
ท้ังคืน) 
This price sounds reasonable. (ราคานี้ฟังดูสมเหตุสมผล) 
The coffee smells bitter in the coffee shop.(กาแฟส่งกล่ินขมอบอวลในร้านกาแฟ) 

 
โครงสร้างที่ 5 : Subject + verb + Object + Objective Complement 

Object Complement หรือส่วนขยายกรรม เป็นได้ท้ังค านามและค าคุณศัพท์ เช่น 
She named the dog Ken. (เธอต้ังช่ือหมาว่าเคน) 
Ken เป็นส่วนขยายกรรมมาขยาย dog ท่ีถูกต้ังช่ือ 
They made me the president. (พวกเขาแต่งต้ังฉันเป็นประธานบริษัท) 
the president เป็นส่วนขยายกรรมมาขยาย me ท่ีถูกแต่งต้ัง 

http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/61798/-blo-laneng-lan-
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Sentence Types 

1. Simple Sentence  คือ ประโยคความเดียวจะมีประธาน 1 ตัวและภาคแสดง 1 ตัว มี
แต่ความสมบูรณ์ในตัวเอง  ตัวอย่างประโยค 

The girls went to the park. 
I wrote my first novel last year. 
ประโยคความเดียว หรือ Simple Sentence สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Independent 

Clause หรือMain Clause 

2. Compound Sentence คือ ประโยคความรวมจะมีประโยค Simple Sentence หรือ 
Independent Clause มารวมกันต้ังแต่ 2 ประโยคขึ้นไปเช่ือมด้วย Coordinating Conjunction 
ตัวอย่างประโยค 

The girls went to the park, but they did not go to the zoo. 
We like pizza and we like ice-cream. 
นอกจากนี้ยังสามารถเช่ือมด้วย Conjunctive Adverb ได้แต่ต้องมี semicolon (;)ข้างหน้า

และ comma (,)ข้างหลังเสมอวิธีตรวจสอบว่าใช้ประโยค compound sentence หรือไม่ให้ดูจาก
ค าสันธาน ดังนี้ and nor but for or yet so 

3. Complex Sentence คือ ประโยคความซ้อนประกอบด้วย Independent Clause 
และ Dependent Clause อย่างน้อยอย่างละ 1 ประโยค โดยท่ี Dependent Clause จะต้อง
น าหน้าด้วย Subordinating Conjunction หรือ Relative Pronoun เสมอ ตัวอย่างประโยค 

Because the girls went to the park, they did not go to the zoo. 
Jack has many dogs when he was younger. 
Jimmy is looking for a car that gets good gas mileage. 

วิธีตรวจสอบว่าเป็นประโยค Complex Sentence หรือไม่ ให้มองค าสันธาน ดังต่อไปนี้ 
after, before, because, although, when, since, if, whenever, until, as long as, unless, 
while, so that, even though, wherever, however, that, who, whom, where, which 
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4. Compound-Complex Sentence คือประโยคความผสม จะมี Independent 
Clause มากกว่า 1 ประโยคและ Dependent Clause อย่างน้อย 1 ประโยค เช่ือมประโยคเข้า
ด้วยกันด้วย Coordinating Conjunction และ Subordinating Conjunction หรือ Relative 
Pronoun ตัวอย่างประโยค 

I went home because it was getting late, but I had to wait on the porch until 
my mom got home anyway. 

We decided to go to the movies, but our friend, Who doesn’t like scary 
movie didn’t want to go. 

ถ้าเราเห็นค าสันธานท้ัง Coordinating Conjunction และ Subordinating Conjunction 
หรือ Relative Pronoun อยู่ในประโยคเดียวกัน แสดงว่าประโยคนั้นเป็น Compound-Complex 
Sentence 
 

การอ่านจับใจความส าคัญ (Reading for Main Idea) 
ใจความส าคัญ (Main Idea) คืออะไร ? 

Main Idea คือ ใจความส าคัญหรือใจความหลักของเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดของเรื่อง ซึ่ง
เป็นส่วนท่ีครอบคลุมและควบคุมเรื่องนั้นๆ กล่าวคือ ในแต่ละย่อหน้าต้องมี main idea เพียงอันเดียว 
และถ้าเมื่อขาด main idea ไปแล้ว ย่อมจะท าให้ไม่เกิดเนื้อเรื่องต่างๆ ขึ้น หรือท าให้ไม่ทราบ
จุดประสงค์เรื่องนั้นๆ แล้วท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือนได้โดยปกติแล้ว main idea จะเป็น
ประโยคเท่านั้น การวิเคราะห์และค้นหา main idea ได้ ต้องเกิดจากการค้นหา Topic มาก่อน และ
น าเอาส่วน topic มารวมกับข้อความ ท่ีคอยควบคุมสาระเกี่ยวกับ topic นั้น กล่าวโดยสรุป คือ 

 

1) พินิจพิเคราะห์และหา topic หรือเนื้อเรื่องท่ีอ่าน ว่าด้วยเรื่องอะไร (What is the topic  
idea?)            

2) ส่วนท่ีควบคุมประเด็นสาระท่ีเสนออยู่นั้นคืออะไร นั่นคือถูกควบคุมให้พูดถึงส่ิงใด แล้ว
น าเอา topic + ส่ิงท่ีควบคุม controlling idea) ก็จะได้เป็น main idea จึงเห็นได้ว่า main idea ท่ี
ถูกต้อง จะต้องครอบคลุมส่ิงท่ีกล่าวในเรื่องได้โดยเฉพาะประเด็นหลักMain Idea & Topic sentence 
มีความคล้ายคลึงกันมาก Topic Sentence หมายถึง ประโยคท่ีบรรจุหัวเรื่องและใจความส าคัญไว้ 
ส่วนใหญ่มักวางไว้ที่ประโยคแรก หรือประโยคสุดท้ายของข้อความ ซึงมักหาได้จากเนื้อเรื่อง  
 
ประเภทของ Main Idea:  โดยท่ัวไป ใจความส าคัญมีอยู่ท้ังหมด 2 ชนิดได้แก่ 
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1. State main idea คือ หลักใหญ่ใจความท่ีส าคัญท่ีสุดของเรื่อง ซึ่งผู้เขียนบอกมาตรงๆ 
สามารถครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องได้ท้ังหมด จะต้องต้ัง main idea ไว้ในการเขียน และบรรยายหรื
อธิบายโดยยึด main idea เป็นหลัก ส่วนท่ีขยายหรือบรรยายให้รายละเอียดต่อจาก main idea คือ 
supporting idea โดยปกติ ในเนื้อความหนึ่งๆ เรามักจะพบ state main idea ได้ในตอนต้น 
ตอนกลาง หรือตอนท้ายของย่อหน้า 

 
2. Implied main idea หมายถึง การกล่าวถึง main idea ในลักษณะท่ีผู้เขียนไม่ได้เอ่ยมา 

ตรงๆ ทันที เพียงแต่แสดงนัยให้เห็นเท่านั้น ผู้อ่านต้องวินิฉัยเอาเองเพื่อให้เห็นได้ชัดๆ Main Idea มีกี่
ชนิดต าแหน่งของ Main Idea อยู่ตรงไหนบ้าง 

2.1. อยู่ตรงต้นเรื่อง  
ตัวอย่าง: A baby elephant is the biggest of all land babies. A newborn baby  

weighs more than two hundred pounds.  It is about three feet high.  The new baby is 
strong, too. Almost as soon as it is born, it can walk about. (ย่อหน้านี้กล่าวถึงลูกช้างว่าเป็น
ลูกสัตว์บก (land babies) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด โดยบอกว่า ลูกช้างท่ีเกิดใหม่ จะมีน้ าหนักมากกว่า 200 
ปอนด์ และสูงราว ๆ 3 ฟุต นอกจากนี้ ยังแข็งแรงด้วย เพราะตอนท่ีคลอดออกมา มันจะสามารถเดิน
ได้ทันที ดังนั้น ใจความส าคัญ (main idea) จึงอยู่ ท่ีประโยคแรก คือ A baby elephant is the 
biggest of all land babies.) 

2.2 อยู่ตรงกลางเรื่อง 
ตัวอย่ าง :   Keep your tree outdoors until the day before Christmas.  Never use 

lighted candles. There are also other suggestions for avoiding a Christmas tree fire. Turn 
off the lights before you leave the house and throw away the tree by New Year's Day. 
(ย่อหน้านี้กล่าวถึงค าแนะน า เพื่อหลีกเล่ียง มิให้เกิดไฟไหม้ต้นคริสต์มาสว่า ให้น าต้นคริสต์มาสไปไว้
นอกบ้าน ก่อนจะถึงวันคริสต์มาสและไม่ให้จุดเทียนไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังแนะน าอีกว่า ให้ปิดไฟก่อน
ออกจากบ้าน และท้ิงต้นไม้เมื่อถึงวันปีใหม่ ดังนั้น ใจความส าคัญ (main idea) จึงอยู่ท่ีประโยคกลาง 
คือ There are also other suggestions for avoiding a Christmas tree fire.) 

 
2.3 อยู่ท้ายเรื่อง (มีการกล่าวซ้ าอีกครั้งในตอนท้าย) 

ตั ว อ ย่ า ง :  Most people are free to enjoy themselves in the evenings and on 
weekends.  Some spend their time watching television, listening to the radio, or going 
to movies; others participate in sports. It depends on their interests. There are various 
ways to spend one's free time.   (ย่อหน้านี้กล่าวถึง การใช้เวลาว่างของคนในตอนเย็น และวัน
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สุดสัปดาห์ว่า บางคนจะดูโทรทัศน์ บางคนฟังวิทยุ ไปชมภาพยนตร์หรือไปเล่นกีฬา มันขึ้นอยู่กับความ
สนใจของแต่ละคน มีวิธีท่ีจะใช้เวลาว่างมากมายหลายวิธี ดังนั้น ใจความส าคัญ (Main Idea) จึงอยู่ท่ี
ประโยคท้าย คือ There are various ways to spend one's free time. 

 
2.4 ไม่อยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่ง แต่ต้องสรุปเองโดยนัยดังท่ีกล่าวแล้วว่า การหา  

main idea นั้น จะต้องมีการค้นหา topic ก่อน ดูว่าเรื่องท่ีอ่านกล่าวถึงค านามตัวไหนบ่อยท่ีสุด 
(topic Noun) แล้วดูว่ามีการกล่าวถึงนามค านั้นว่าอย่างไร (Topic Idea) แล้วจึงดูว่าข้อความท่ีเป็น
ใจความส าคัญของเรื่อง topic idea นั้นอยู่ในประโยคใด ประโยคนั้นแหละเป็น Topic sentence 
หรือ Main Idea 
 
ค าถามท่ีนิยมใช้มากถามเกี่ยวกับใจความส าคัญ (Main Idea) = 
1. What is the author's main point? 
2. The main thought of this passage is _____ . 
3. The main theme of the passage is _____ . 
4. The best statement of this passage's main thought is that _____ . 
5. What is the main idea of the passage? 
6. The passage is primarily concerned with …. 
7. Which of the following statements expresses the main idea? 
 
Tips and Tricks     
        

เคล็ดลับเด็ดๆ Main Idea: ค าถามท่ีถามถึงความคิดหลักของประโยคหรือบางทีถามถึงช่ือ
เรื่อง Title ทุกครั้งท่ีอ่านเนื้อเรื่องจึงต้อง หมั่นหา key word หรือ ค า วลี หรือประโยคซ้ าๆ กรุณา
อย่าลืมความส าคัญของ paragraph แรกโดยเฉพาะประโยคแรกซึ่งมักจะ ส่ือความคิดหลักของเนื้อ
เรื่องให้กับผู้อ่าน วิธีสังเกตง่ายมาก – *ใน Passage ท่ัวไปถ้ามีการพูดถึงค านามค าไหนมากท่ีสุด นั่น
คือ Main Idea  
 
ข้อควรสังเกตในการหาใจความส าคัญ (Main Idea) 
1. Main idea มักจะขยายหัวเรื่อง (Topic) ของบทความ 
2. Main idea อาจซ่อนอยู่ในประโยคต้นๆของบทความ 
3. Main idea อาจเขียนซ่อน อยู่ตรงกลางหรือ ในประโยคท้ายๆ ของบทความ 
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หลักการอ่านจับใจความส าคัญ (Reading for Main Ideas) 
 
1. อ่านเรื่องท่ีต้องการจับใจความส าคัญโดยเริ่มต้ังแต่ช่ือเรื่อง เพราะช่ือเรื่องมักสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
หรือช่วยบ่งช้ีให้เห็นจุดสนใจของเรื่อง ให้อ่านต้ังแต่ต้นจนจบแล้วตอบค าถามให้ได้ว่า เรื่องท่ีอ่านเป็น
เรื่องอะไร ใครท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ท าไมจึงท า และได้ผลอย่างไร 
 
2. พิจารณาหาใจความส าคัญจากแต่ละย่อหน้า ย่อหน้าท่ีดีต้องมีเอกภาพ ดังนั้นแต่ละย่อหน้าจึงมี
ใจความส าคัญเดียวซึ่งครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด นอกจากนี้ผู้อ่านอาจสังเกตค าส าคัญ (keyword) ท่ี
มักปรากฏให้เห็นหลายครั้งในย่อหน้านั้น อย่างไรก็ดีมิใช่ว่าทุกย่อหน้าจะมีใจความส าคัญของเรื่อง
เสมอไป หากย่อหน้านั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่าง หรือรายละเอียดขยายใจความส าคัญในย่อหน้าก่อน 
3. น าใจความส าคัญของเรื่องท่ีจับมาได้ท้ังหมดมาเรียบเมื่อเราอ่านประโยค ส่ิงท่ีเราต้องทราบคือ 
ประโยคกล่าวถึงใคร (Subject) ท าอะไร (Verb) เพราะส่ิงนี้ จะท าให้เข้าใจ Main Idea ของประโยค 
ส่วน Supporting details ของประโยคจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ท าต่อใคร (Object)  
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ข้อสอบสาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 

 

มาตรฐาน ต 1.3   น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการ 
                       พูดและเขียน 
ตัวชี้วัด ม.3/2   พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ/หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/

ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 
(1-2)  

GM Foods 
GM foods are especially popular in the US where up to seventy percent of  

food products in supermarkets could contain a crop that has been genetically 
modified. However, in many other countries, GM foods can be controversial. In fact, 
many people protest and concerns are so great that some governments have taken 
action. 
 
1. Which part of the newspaper can you find this news?  

1. Comics  
2. Business  
3. Editorials  
4. World news  

 
2. Which is NOT true according to this news?  

1. GM foods are very popular in the US.  
2. Nobody in the US likes to buy GM foods.  
3. We can find GM foods in supermarkets in the US.  
4. Many people in many countries protest about GM foods. 
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(3-4)  
Sign language is used by people who cannot hear or speak well. They use 

their hands instead of their voices to talk. Their hand signals may be different letters, 
words or whole ideas.  

Sign language is used by other people too. Basketball referees, for example, 
use hand signals to let people know what has happened in the game. Their signs can 
mean ‘foul,’ ‘time out,’ or can let players know when a play was good.  

Guess who else uses sign language? You do! You wave your hand for hello 
and goodbye. You nod your head up and down to say yes and back and forth to say 
no. You point to show which way to go. Sign language is used by people everywhere 
as another way of talking. 

 
3. What is the main idea of this passage?  

1. Sign language is important to many sports.  
2. Sign language is used by people everywhere.  
3. Sign language is used by deaf people in some areas.  
4. Sign language is used by some people in some countries. 
  

4. What does the word ‘They’ (line 1) refer to?  
1. basketball referees  
2. people who cannot hear or speak well  
3. the signs that can mean ‘foul,’ or ‘time out’  
4. the hands that are used instead of the voices 
  

5. Which statement is NOT true?  
1. Sign language is used in several sports.  
2. Sign language is used only in some areas.  
3. Sign language is used by people everywhere.  
4. Sign language is used as another way of talking. 
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(6-8)  
Many species of bats have very small eyes and do not see well. Still, they 

can fly around, and hunt for food in the dark without bumping into any objects. How 
is this possible? Echolocation!  

You might recognize the beginning of the word echolocation as echo, and 
you might recognize the last part of the word as location. This gives you clues about 
how echolocation works. The bat sends out sounds using its mouth or nose. The 
sounds bounce off objects and return to the bat. Echolocation not only tells the bat 
that the objects are nearby, it also tells the bat just how far away the objects are, 
and what they look like – be its size, shape and even texture.  

Bats are not the only creatures that use echolocation, porpoises and some 
types of whales and birds use it as well. It is a very useful tool for the animals that 
use it. 
 
6. What is the main idea of this passage?  

1. Bats cannot see very well.  
2. Many animals use echolocation.  
3. Bats are not the only creatures that use echolocation.  
4. Echolocation is a useful tool for bats and other animals. 

 
7. What does the word ‘they’ (line 8) refer to?  

1. the clues  
2. the objects  
3. the sounds  
4. the creatures 

 
8. Which statement is NOT true?  

1. Echolocation is a very useless tool for a bat.  
2. Echolocation helps a bat hunt for food in dark.  
3. Echolocation tells a bat what an object looks like.  
4. Echolocation tells a bat how far away an object is. 
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(9-14) 
      

Ice Cream    
 

(9) Ice cream is one of the most popular desserts in the world. Over four 
billion gallons (15.1 billion liters) are consumed each year, worldwide. Although 
many people enjoy this frozen dessert, not too many people know its history.  

(10) Eating frozen sweets started about two thousand years ago. In ancient 
Italy, Persia and China, ice (or sometimes snow) was mixed with fruit or fruit juice. In 
ancient Rome, the Emperor Nero had snow brought down from the mountains and 
mixed with fruit.  

(11) Arabs were the first people to add milk to frozen desserts. Instead of 
fruit juice, they added sugar as a sweetener. But sugar wasn’t the only thing added. 
They also added dried fruits and nuts. As early as 1,000 years ago ice cream could be 
found in Baghdad, Damascus and Cairo. 

(12) Much later, in the sixteenth century, the rulers of ancient India used 
horsemen to bring ice down from the mountains to make sorbets. During this time a 
famous Italian duchess, Catherine de Medici brought ice cream to France. A hundred 
years later, in the seventeenth century, ice cream could be found in England.  

(13) After this time, ice cream and ice cream recipes were mentioned in 
books. One of the earliest ice cream recipes appeared in a cookbook from 1718. The 
Oxford English Dictionary claims that the first mention of the phrase “ice cream” was 
in a magazine that was published in the year 1744.  

(14) About one hundred years later, in the 1870’s, a German engineer 
invented something that would later help make ice cream available worldwide. This 
invention was the freezer. Later still, in 1926, an improved a method of freezing was 
invented. This is when ice cream started to spread all over the world because it 
could be more easily made and transported.  
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(15) These days there are many companies that sell ice cream and the 
number of different flavors available is well over 1,000. Frozen desserts have been 
around for a long time and will most likely be enjoyed well into the future. 
9. What should be the best title of this passage?  

1. People love ice cream  
2. How to make ice cream  
3. The history of ice cream  
4. The different ways of making ice cream  

10. What is the main idea of paragraph 3?  
1. Arabs added some salt to frozen ice cream.  
2. Ice cream was popular in many old Arab cities.  
3. Arabs added variety of things to frozen desserts.  
4. Arab traders brought ice cream to Central America. 

11. What is the main idea of paragraph 6?  
1. Technology which made ice cream taste better  
2. Something that helped ice cream spread quickly  
3. Technology which was invented to make ice cream  
4. How German Engineers invented a machine to freeze ice cream  

12. How much ice cream is eaten each year?  
1. more than 4,000,000 gallons  
2. more than 14,100,000 gallons  
3. more than 40,000,000 gallons  
4. more than 4,000,000,000 gallons  

13. According to the passage, which statement is NOT true?  
1. A famous Italian duchess brought ice cream to Italy.  
2. Arabs were the first people to add sugar to frozen desserts.  
3. Ice cream recipes first appeared in magazine in the seventeenth century.  
4. Ice cream spread all over the world after a method of freezing was 

invented.  
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14. What does the word ‘it’ in paragraph 6 refer to?  
1. freezer  
2. method  
3. ice cream  
4. technology 

(15-16)  
ISS catches the Dragon 

People launched the Dragon spacecraft on top of a Falcon 9 rocket. The 
Dragon is a reusable rocket and it made history when it landed on a drone ship at 
sea.  

The spacecraft flew to the International Space Station where a robotic arm 
captured it. It carried cabbage seeds, lab mice and an inflatable room, which the 
astronauts will test.  

For only the second time in its history, there are now six crafts at the ISS. The 
Dragon will return to Earth with science experiments from the ISS in mid-May. 
 15. According to the news excerpt above, which statement is TRUE?  

1. The experiment will be conducted by the pilot.  
2. The astronauts are waiting in a drone ship in the sea.  
3. The dragon will return to earth by the fifteenth of May.  
4. The Dragon rocket was first used to carry the Dragon Spacecraft. 

 

 16. What should be another meaning for the word “drone ship” in line 2?  
1. jet plane  
2. cargo ship  
3. spacecraft  
4. unmanned ship 

 17. It can be inferred from the passage that_____________________.  
1. The spacecraft is a reusable rocket.  
2. The dragon will return to earth safely in the mid-May.  
3. The spacecraft landed on successfully on a drone ship.  
4. The scientists want to experiment with plants and animals in space. 
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เฉลยข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 
มาตรฐาน ต 1.3  ตัวช้ีวัด ม.3/2      
 
 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
1 4 10 3 
2 2 11 2 
3 2 12 4 
4 2 13 1 
5 2 14 3 
6 4 15 3 
7 2 16 4 
8 1 17 4 
9 3   
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ตัวชี้วัด  ต 1.3 ม.3/3  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์    
                               พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ 
 
จุดประสงค์  

ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ 

 
เนื้อหา   

การแสดงความคิดเห็น และการให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 

 
ค าศัพท์เกี่ยวกับการใช้เหตุผลในภาษาอังกฤษ 

 
ปกติแล้วการเขียนหรือการพูดไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหากเราต้องการจะ

ส่ือสารหรือแสดงความคิดเห็นออกมานั้นนอกจากจะเป็นประโยคบอกเล่าแล้ว ส่ิงส าคัญอีกส่ิงหนึ่งท่ี
ขาดไม่ได้เลยคือการใช้หลักเหตุและผลในการแสดงความคิดส่ือสารออกมา ดังนั้นแล้วครั้งจึงจะมา
แนะน าค าศัพท์ท่ีใช้แสดงเหตุและผล และการวางต าแหน่งของค าเหล่านี้ว่า วางอย่างไรจึงจะถูกต้อง 
พร้อมตัวอย่างประโยค ดังนี ้

 
So แปลว่า ดังนั้น  ปกติเราจะวาง So ไว้กลางประโยค  โครงสร้าง:เหตุ + so + ผล 

ตัวอย่าง 
•I didn’t clean my room so it’s very messy. 
•I went to bed late yesterday so I’m very tired today. 
 

As a result of แปลว่า อันเป็นผลมาจาก ปกติเราจะวาง As a result of ไว้ต้นประโยค 
ของเหตุตามด้วย comma และเป็นประโยคผล โครงสร้าง: As a result of + เหตุ , +ผล ตัวอย่าง 

•As a result of downloading a virus, my computer doesn’t work. 
 

Therefore แปลว่า ดังนั้น ปกติเราจะวาง Therefore ไว้กลางประโยคระหว่างเหตุและผล
ตามด้วย comma โครงสร้าง:เหตุ+ Therefore, +ผล ตัวอย่าง 

•I have to work late tonight. Therefore, can we meet tomorrow night? 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 234 

 

Because แปลว่า เพราะ เราจะใช้ Because ไวก้ลางประโยคระหว่างเหตุและผล 
โครงสร้าง:ผล+ Because +เหตุ ตัวอย่าง 

•Tony has to be at the office early because he has a big meeting. 

 
Basic Wh – Questions ค าพ้ืนฐานท่ีข้ึนต้นด้วย Wh- และ How 

"Who" refers to people. "Who" ถามถึงคน (ใคร) เช่น 
Who likes to read or watch cartoons? ใครชอบอ่าน หรือดูการ์ตูนบ้าง 
Who forgot their pen?    ใครลืมปากกา 

"What" refers to things / actions / activities / qualities.  "What" ถามเกี่ยวกับ ส่ิงของ / 
การกระท า / กิจกรรม / คุณสมบัติ  เช่น 

What happened?    อะไรเกิดขึ้น 
What did you watch at the cinema?  ดูอะไรมาท่ีโรงหนงั 
What did you watch?    ดูอะไรมา 
What kind of book is that?   อันนั้นเป็นหนงัสือประเภทอะไร 
What are you doing after class?  คุณจะท าอะไรหลังเลิกเรียน 
What time is it? / What's the time?  กี่โมงแล้ว / ตอนนี้กี่โมงแล้ว 
What is your best friend like?   เพื่อนสนิทของคุณเป็นคนยังไงบ้าง 
What does your best friend like?  เพื่อนสนิทของคุณชอบอะไรบ้าง 

"When" is used to ask about time. "When" ถามเกี่ยวกับเวลา (เมื่อไร) เช่น 
(Since) When did you start studying English seriously?คุณต้ังใจเรียนภาษาอังกฤษ
ต้ังแต่เมื่อไร 
When are you taking your IELTS?  คุณจะไปสอบไอเอลเมื่อไร 
When will you go to study abroad?  คุณจะไปเรียนเมืองนอกเมื่อไร 
When is your birthday?   วันเกิดของคุณเมื่อไหร่ 

"Where" is used to ask about place.  "Where" ถามเกี่ยวกับสถานท่ี (ท่ีไหน) 
Where do you like to watch movies?  คุณชอบไปดูหนังท่ีไหน 
Where did you go last weekend?  เสาร์-อาทิตย์ท่ีผ่านมาไปท่ีไหนมาบ้าง 
Where do you live?    คุณอยู่ท่ีไหน / คุณอยู่แถวไหน 

"Why" is used to ask about reason.  "Why" ถามถึงเหตุผล (ท าไม / เพราะอะไร) 
Why didn't you do your homework?  ท าไมคุณถึงไม่ท าการบ้าน 
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Why did you come late?   ท าไมถึงมาสาย 
Why do we have to study about grammar? ท าไมเราจ าเป็นต้องเรียนเกี่ยวกับ
ไวยากรณ์ 
(ก็เพราะไวยากรณ์เป็นส่ิงท่ีท าให้คุณดูมี หรือไม่มีการศึกษา) 

"Which" is used instead of "What" when choosing from a group. "Which" ใช้แทน 
"What" ตอนถามเกี่ยวกับตัวเลือก (อันไหน / ส่ิงไหน) เช่น 

Which game do you want to play?  อยากเล่นเกมอันไหน 
Which one do you like?   คุณชอบอันไหน 
Which one do you like more?   คุณชอบอันไหนมากกว่ากัน 
Which one do you like the most?  คุณชอบอันไหนมากท่ีสุด 
Which mobile phone will you buy next? คุณจะซื้อมือถืออันไหนครั้งหน้า / คุณ
จะซื้อมือถืออะไรคราวหน้า 

"Whose" asks about possession.  "Whose" ถามถึงความเป็นเจ้าของ (ของใคร) 
Whose book is this?   หนังสือเล่มนี้ของใคร 
Whose is this?    อันนี้ของใคร 

"How" asks about quantity (How many) amount (How much) / size (How 'adjective') 
method How) frequency (How often) 

"How" ถามเกี่ยวกับจ านวน (กี่อัน) ปริมาณ (เท่าไร / เท่าไหน / แค่ไหน) วิธีการ 
(อย่างไร) ความถ่ี (บ่อยแค่ไหน) We use "How many" with plural countable nouns. เราใช้ 
"How many" กับนามนับได้พหูพจน์ เช่น How many phones do you have? คุณมีมือถือกี่เครื่อง 

We use "How much" with uncountable nouns. เราใช้ "How much" กับนามท่ีไม่
สามารถนับจ านวนได้ เช่น How much time do you spend on your phone? คุณใช้เวลามาก
แค่ไหนบนมือถือ 

We use "How [adjective]" to ask about size or extent. เราใช้ "How [ค าคุณศัพท์]" 
เพื่อท่ีจะถามเกี่ยวกับขนาด ขอบเขต หรือแค่ไหน เช่น How far is your home from here? บ้าน
คุณไกลจากท่ีนี่แค่ไหน 
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ข้อสอบสาระที่ 1  ภาษาเพือ่การสื่อสาร 

 

มาตรฐาน ต 1.3   น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดย 
                       การพูดและเขียน 
ตัวชี้วัด ม.3/3      พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ 
                       พร้อมท้ังให้ เหตุผลประกอบ 
 
(1-5)   

 Paul Nelson graduated from university and went to work overseas for a year. 

When he returned to his hometown, a big company offered home a very good 

position with a reasonably high salary. He accepted the job, but finally became 

bored with it and wanted to do something more challenging. Therefore, he put an 

advertisement in 5 several newspapers, describing his work experience, his present 

responsibilities and the kind of work he was interested in. 

 Several days later, he got a letter in response to his advertisement. The letter 

was not from a firm, but from a man who wanted a job. In his letter he wrote:”Sir, 

could you be kind enough to mention my name to your present employer when you 

10 get a new job?” 

1. Immediately after Paul Nelson graduated, he worked      . 

 1. abroad 

 2. at home 

 3. in his hometown 

 4. upcountry 

2. Paul wanted to get a new job because      . 

 1. he did not have a good position 

 2. his salary was not work any more 

 3. he did not like his work any more 

 4. he wanted to travel more often 
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3. To get a new job, Paul       . 

 1. wrote letter to several firms 

 2. advertised in the newspapers 

 3. announced what kind of work he wanted to do 

 4. described his responsibilities in his company 

 

4. The writer of the letter wanted        . 

 1. Paul’s position 

 2. to be Paul’s boss 

 3. an employer like Paul 

 4. to say that Paul was kind 

 

(5-9)  
When you imagine the desert, you probably think of a very hot place covered 

with sand. Although this is a good description for many deserts, Earth’s largest desert 
is actually a very cold place covered with ice: Antarctica.  

In order for an area to be considered a desert, it must receive very little 
rainfall. More specifically, it must receive an average of less than ten inches of 
precipitation - which can be rain, sleet, hail, or snow—on the ground every year. 
Antarctica, the coldest place on earth, has an average temperature that usually falls 
below the freezing point. for Antarctica, for example, the central part of Antarctica 
receives an average of less than 2 inches of snow every year. The coastline of 
Antarctica receives a little bit more—between seven and eight  
inches a year. Because Antarctica gets so little precipitation every year, it is 
considered a desert.  
5. According to paragraph 1, the writer’s main purpose is to_______________.  

1. make an argument  
2. describe the desert  
3. deny the common belief  
4. give the definition of the desert  
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6. Which of the following is not the precipitation?  
1. rain  
2. sleet  
3. snow  
4. flake 

 
7. The Antarctica is considered a desert because_______________.  

1. it is the coldest place  
2. it is covered with ice all year  
3. its temperature falls below freezing point  
4. it receives an average of less than ten inches of snow each year  

 

8. Based on the information in the passage, what characteristic must the Sahara  
Desert share with Antarctica?  

1. high moisture  
2. low precipitation  
3. high temperature  
4. low temperature 

 
(9-12)  

5 Things to Know About the MERS Virus 
MERS Virus is spreading from person-to-person through close contact, but 

might also be transmitted to humans from animals. WHO reports that roughly one-
third of the people known to have contracted the MERS virus have died from it. 
Symptoms of the MERS virus include fever and cough, which are also symptoms of 
the flu. MERS can also cause diarrhea and shortness of breath, and can lead to 
pneumonia and kidney failure. While the source of MERS remains a mystery, 
scientists suspect that it came from an animal. Camels and bats in Saudi Arabia have 
tested positive for the virus. There's no treatment for MERS. People who get sick are 
given supportive treatment to address the infection’s various symptoms, according to 
the CDC. There's no vaccine, either. 
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9. Which is true about MERS Virus?  
1. It is deadly.  
2. It is a common cold.  
3. There are 5 types of MERS.  
4. It transmits between bats and camels.  

10. From the passage, why is MERS very dangerous?  
1. It looks like flu.  
2. It spreads to many countries.  
3 There's no treatment for MERS.  
4. It transmits from human to animals. 

11. If there is nothing to stop MERS, what will it be?  
1. WHO will have a big problem.  
2. Many people will be killed by it.  
3. All camels and bats will be killed.  
4. Sick people will get a supportive treatment to protect it.  

12. Which is the best thing we should do to protect ourselves from MERS?  
1. Move to live the place without MERS.  
2. Stay home all the time so we can’t get the virus.  
3. Stop contacting anyone to avoid getting the virus.  
4. Often wash our hands thoroughly to protect the virus. 
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เฉลยข้อสอบสาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 
มาตรฐาน ต 1.3  ตัวช้ีวัด ม.3/3      
 
 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
1 1 7 4 
2 3 8 2 
3 3 9 1 
4 3 10 3 
5 3 11 2 
6 4 12 4 
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ตัวชี้วัด ต 2.1 ม.3/1   เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และ กิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและ โอกาส ตาม 
                               มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/11526-020247 

https://www.youtube.com/watch?v=vWWWyYIN8jc 

https://www.youtube.com/watch?v=97JLeIyIsN8 

https://www.youtube.com/watch?v=iQzDwbDE0iQ 

 
เนื้อหา   
   การใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคล และโอกาสตามมารยาทสังคมและ 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

Useful Expressions  ส านวนท่ีเป็นประโยชน์ 

1. Greeting (การทักทาย) 

  การทักทาย(Greeting) เป็นวัฒนธรรมท่ีดีงามทางสังคม วัฒนธรรมเกี่ยวกับการทักทายของ

แต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันออกไป แต่ส่ิงหนึ่งท่ีคล้ายกัน คือการแสดงออกถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อ

กัน เป็นการสร้างความคุ้นเคย และความอบอุ่นให้แก่กัน การทักทายในวัฒนธรรมของชาวอังกฤษนัน้ 

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
 

มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา                     
                     และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ต 2.1 ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และ กิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและ โอกาส ตามมารยาท 
                   สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ต 2.1 ม 3/2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
ต 2.1 ม 3/3  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ  
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แตกต่างจากการทักทายของคนไทย โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองแบบคือ แบบเป็นทางการและแบบ

ไม่เป็นทางการตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

Formal (แบบเป็นทางการ) 

Good morning,  
Good afternoon,  
Good evening 

Mr./Mrs./Miss.____(last name)___ 

Formal แบบเปน็ทางการ (ต่อ) 

How are you?  
คุณสบายดีไหม  
How are you today?  
คุณสบายดีไหมวันนี้ 

Fine, สบายดี  
Just fine, ก็สบายดี  
Very well, สบายดีมาก 

Thank you.  
ขอบคุณ 

And how are you?  
แล้วคุณละ สบายดีไหม  
And you?  
แล้วคุณละ  
How about you?  
แล้วคุณละสบายดีไหม 

 

Informal (แบบไม่เป็นทางการ) 

Hi, 
Hello 

____(first name)___ 

 

How are you?  
How are things?  
How’s everything? 
How have you been? 
What’s up? 

Fine,  
Good,  
O.K,  
Not so bad,  
So-so,  
Great,  
Not much,  
Nothing,  
The usual, 

Thanks And how are you?  
And you?  
How are you? 
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Greeting Expression and responses (การทักทายและการตอบรับการ ทักทาย) 

Greetings Responses 
Good morning. 
Good afternoon. 
Good evening. 
Hello, Pook.  
How are you?  
Hi, Jeeyoon.  
How have you been?  
What’s happening?  
What’s new?  
How are you doing?  
Long time, no see. 

Good morning.  
Good afternoon.  
Good evening.  
Hello, Ning. 
Fine, thanks. And you?  
Hi, Mod.  
Pretty good.  
Not much.  
Nothing.  
OK.  
Yeah! 

Good morning ใช้ทักทายต้ังแต่เช้าถึงเท่ียงวัน  

Good afternoon ใช้ทักทายต้ังแต่หลังเท่ียงจนถึง 18.00 น.  

Good evening ใช้ทักทายหลัง 18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงกลางคืน  

How do you do ใช้ทักทายผู้ท่ีเราพบเห็นเป็นครั้งแรก  

Hello, Hi ใช้ทักทายกับผู้ท่ีสนิทกัน ทักทายได้ทุกเวลา 

การตอบค าถามว่าสบายดีไหม บางครั้งเราอาจไม่สบายก็อาจสามารถเลือกตอบได้

หลากหลายแบบ เช่นกัน เช่น 

 การตอบว่าไม่สบาย  

  - Not so well, I have a cold.  

  - Not very well, I have a headache.  

  - Not fine, I have a stomachache.  

  - Not quite well, I have a backache.  

  - Not so good.  

  - Awful!  

  - Terrible!  

  - Pretty bad. 
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 เมื่อเราทราบว่าคู่สนทนาไม่สบายก็ควรแสดงความห่วงใยควรกล่าวว่า 

  - I am sorry to hear that.  

  - That’s too bad.  

   - I hope you get better soon.  

  - I hope you feel better. 

 

ตัวอย่างประโยคสนทนา 

Conversations  A 

  Ladda :  Good morning, Mr.Somsak.  

  Somsak:  Good morning, Ladda.  

  Ladda :  How are you?  

  Somsak :  Very well, thank you.  And you?  

  Ladda :  Fine, thanks.  

  Somsak :  Lovely day, isn’t it?  

  Ladda :  Yes, it is. 

 

Conversation : B 

 Jack:   Hello, Jim. 

  Jim: Hello, Jack. 

  Jack: How are you? 

  Jim: I’m fine thank you.  And you? 

  Jack: I’m fine, thanks. 

 

Conversation C 

  Kelly:   Hello, Jessie.  How are things? 

  Jessie:  Hi, Kelly. Pretty good. 

  Kelly: Fine, thanks. How are you doing? 
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Conversation D  

   Paul:   Hello. I’m Paul Savage. 

   Jane:   Nice to meet you, Jane.  My name Jane …Jane Chung.  

   Paul:   Glad to meet you, Jane. Where are you from ?  

   Jane:   Well, I’m from San Francisco, but I live in New Jersy now. So, what do you 

do, Paul?  

   Paul :   I’m studying Law here at Columbia. How about you?  

   Jane :  I’m a software designer. I work for Nintendo.  

Conversation E  

  Miss Karen:  Good afternoon, Mrs. Jones.  

  Mrs. Jones:  Good afternoon, Miss Karen. How are you?  

  Miss Karen:  I’m fine, thank you. And you?  

  Mrs. Jones :  Fine, thanks. Did you enjoy the party last night?  

  Miss Karen:  Oh! Yes, I really had a good time.  

  Mrs. Jones:  Excuse me, I have a meeting now.  Nice to see you.  Good bye.  

  Miss Karen:  Good bye.  

Conversation F  

  Mark:  Hello, Mike.  

  Mike:  Hello! Mark. How are things?  

  Mark:  So-so, thanks.  And you?  

  Mike:   Just fine, thank you. Where are you going?  

  Mark:  To Big C.  See you.  Bye.  

  Mike:  See you. Bye-bye. 

Vocabulary  

  Good morning สวัสดีตอนเช้า  

  Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย  

  Good evening สวัสดีตอนเย็น  

  Hello สวัสดี  



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 246 

 

  Hi สวัสดี  

  What’s happening ? เป็นอย่างไรบ้าง  

  What’s up เป็นยังไง  

  How are you? คุณสบายดีไหม  

  How have you been? สบายดีไหม  

  How are you doing? คุณสบายดีไหม  

  How are things? คุณสบายดีไหม 

  How’s life? เป็นอย่างไรบ้าง 

  How are things going? เป็นอย่างไรบ้าง 

  ท่ีมา http://www.pkc.ac.th/ckfinder/userfiles/files/GREETING.pdf 

 
2.  Making an apology (การขอโทษ) 

• I am deeply/sincerely/terribly sorry. 

• I’m very sorry for... 

• I must apologize for... 

• Please accept my apologies for... 

• My apologies, sir/madam. 

• I didn’t realize that... 

• I didn't mean to... 

• I now realize that I should have... 

• I assure you it will not happen again. 
Responding to an apology (การตอบรับค าขอโทษ) 

• It’s all right. 

• No problem. 

• I understand. 

• Don't worry about it. 

• No harm done. 

• I accept your apology. 
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• Apology accepted. 
Situation (สถานการณ์) 
  You have been late for work every single day for the last week.  Your 
manager has called you into his/her office.   Explain why you have been late and 
apologize.   Your teacher will act as the manager.   You may use the following 
expressions: 
I admit that... 
I am deeply/sincerely sorry. 
Please accept my apologies. 
I now realize that I should have... 
I promise it won't happen again. 
 
ค าที่นิยมใช้เวลากล่าวค าขอโทษ 

      1. Sorry (ซอ’รี) = ขอโทษ หรือ เสียใจด้วย 

    Sorry ค านี้ถือเป็นค ายอดฮิตติดปากคนไทยหลายคน  ไม่ว่าจะผิดอะไรเราก็มักจะ

พูดค านี้เอาไว้ก่อน  แต่บางครั้งการบอก sorry เฉยๆ อาจจะดูส้ันไป   ดังนั้นเราสามารถบอก “ขอ

โทษ” โดยใช้รูปประโยคดังต่อไปนี้ 

     - (I’m) sorry for something or V.ing    

     เช่น I’m sorry for lying.  ผมขอโทษท่ีโกหกคุณ 

   - (I’m) sorry about that. 

    - (I’m) sorry (that) subject + V. 

    เช่น I’m sorry I don’t know him.  ขอโทษด้วยนะครับ (เสียใจด้วยนะครับ) ผม

ไม่รู้จักเขา 

   - I’m sorry, the flight is full.  ขอโทษด้วยนะครับ (เสียใจด้วยนะครับ) เท่ียวบิน

นี้เต็มแล้ว 

*** ถ้าเราอยากบอกว่าเราเสียใจมาก หรือขอโทษอย่างแรง เราสามารถเติม really, terribly, so ไว้

หน้าค าว่า sorry ได้ เช่น I’m really sorry. (ฉันขอโทษมากๆ อาจจะฟังดูแปลกๆ ถ้าจะให้ตรงกับ

ภาษาไทยเลยอาจจะแปลว่า ขอโทษจริงๆ ครับ และนอกจากจะพูดขอโทษ ภาษาอังกฤษ Sorry แล้ว

ยังมีค าว่า 
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      2.  Excuse me. (เอคคิวซ’ มี) = ขอโทษ 

    การใช้ รูปประโยค Excuse me. มักจะใช้เวลาท่ีเราจะรบกวนคนอื่น เช่น เมื่อจะพูด

แทรก หรือจะสอบถามอะไร ส านวนอันนี้ถือเป็นหนึ่งประโยคท่ีจบในตัวของมันเองเลย คือเมื่อเราพูด

ขึ้นต้นด้วยส านวนนี้แล้วเราสามารถ ถามต่อโดยใช้ประโยคอื่นตามได้เลย 

   เช่น  Excuse me, could you let me pass?    ขอโทษนะครับ ผมขอเดินผ่าน

หน่อยนะครับ 

    - Excuse me, do you know what time it is?  ขอโทษนะครับ คุณพอจะรู้ไหม

ครับว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว 

     3.  Apologize (อะพอล’โลไจซฺ) = ขอโทษ (ท าหน้าท่ีเป็น Verb) 

    การใช้ค าศัพท์ค านี้สามารถใช้ได้ง่ายๆตามรูปประโยคดังต่อไปนี้ 

   - I apologize for …………  เช่น I apologize for being late.  ผมขอโทษท่ีมา

สายนะ 

    - I must apologize to someone for something or V.ing. 

       เช่น I must apologize to you for leaving you.  ผมต้องขอโทษคุณท่ีผม

ทอดท้ิงคุณ 

       ในทางกลับกันหากมีใครมาพูดค าว่าขอโทษกับเรา เราก็จะตอบกลับไปว่าไม่เป็นไร  

หรือการยกโทษนั่นเอง และค าศัพท์ส าหรับการพูดยกโทษให้ เราสามารถใช้ค าเหล่านี้ได้ 

       4.  Forgive (ฟอร์กิฟว’) = ยกโทษ/ให้อภัย  ส่วนใหญ่ค านี้ส่วนใหญ่จะใช้ในเชิงขอร้อง 

อ้อนวอนให้เขาให้อภัยเช่นกัน  เช่น Please forgive me.  ได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยนะครับ 

  - As you are sorry, I’ll forgive you.  ถ้าคุณรู้สึกผิด ฉันก็จะยกโทษให้ 

  - Pardon (พาร์’ดัน) = ยกโทษ  เช่น The prisoner will not be pardoned. 

     นักโทษจะไม่ได้รับการให้อภัย 

   ส่วนประโยคท่ีเราได้ยินบ่อยๆ อย่าง I beg your pardon?  จะใช้ตอนท่ีเราฟังคน

พูดไม่ทัน หรือไม่เข้าใจในส่ิงท่ีอีกฝ่ายพูด มีความหมายประมาณว่า ขอโทษนะครับ ช่วยพูดอีกครั้งได้

ไหม 

** forgive และ pardon จะใช้ในกรณีท่ีเรารู้สึกผิดมากๆ หรือความผิดนั้นอยู่ในลักษณะท่ีร้ายแรง ** 

    นอกจากค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการขอโทษและยกโทษแล้วยังมีประโยคส้ันๆ ท่ี

สามารถน าไปใช้ในการขอโทษได้ด้วยเหมือนกัน  เช่น  
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    - Don’t be angry, please.  ได้โปรดอย่าโกรธฉันเลยนะ หรืออีกนัยหนึง่ก็คือ ฉัน

ขอโทษ  

    - Please don’t be mad at me.  อันนี้เป็นประโยคท่ีน่าสนใจมาก   ปกติค าว่า 

mad (แมด) จะแปลว่า บ้า,วิกลจริต แต่หากมาอยู่ในส านวนท่ีว่า be mad at จะแปลว่า โกรธ ดังนั้น

ประโยคข้างต้นจึงแปลได้ว่า ได้โปรดอย่าโกรธฉันเลยนะ (ซึ่งก็หมายถึงการขอโทษนั่นเอง) 

    - Please accept my apologies.  ดังท่ีกล่าวข้างต้นว่า apologize แปลว่า ขอ

โทษ แต่ข้างต้นใช้ apologies เนื่องจากเป็นค านามในรูปพหูพจน์ ดังนั้นประโยคนี้จึงหมายถึง โปรด

รับการขอโทษของผมเถอะครับ หรือแปลว่าผมขอโทษ ซึ่งอาจจะใช้แบบเป็นทางการ  

    *** Apologize เป็นการสะกดแบบ American English ส่วน Apologise เป็นการ

สะกดแบบ British English เราสามารถเขียนได้ท้ังสองแบบ *** 

  ท่ีมา: http://www.dailyenglish.in.th/other-ways-to-say-sorry/ 

 
3.  Offering help / service คือ การเสนอให้ความช่วยเหลือหรือการบริการ  

        ในภาษาอังกฤษ การเสนอส่ิงต่างๆ ให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นส่ิงของ การกระท า การช่วยเหลือ มัก
เริ่มต้นด้วยค าว่า Can I…?  Shall I…?  Would you like me to…? 
     ตัวอย่างประโยคต่อไปนี้เป็นการเสนอแบบสุภาพและดูเป็นมิตรมากขึ้น 
  - Can I help you? ให้ผมช่วยคุณได้ไหมครับ? 
  - Shall I open the door for you? ให้ผมเปิดประตูให้คุณได้ไหมครับ? 
  - Would you like another piece of cake? คุณจะรับเค้กอีกซักช้ินไหมครับ? 
  - Would you like me to answer the phone? คุณอยากให้ผมช่วยรับโทรศัพท์ให้ไหม? 
  - I’ll do the photocopying, if you like. ผมจะช่วยส าเนาภาพถ่ายให้ ถ้าคุณต้องการ 
 ***ข้อควรจ า*** 
  shall, can และ will ต้องตามด้วย Verb ช่องท่ี 1 
  shall เป็นทางการมากกว่า can 
  Would you like สามารถตามด้วย Noun หรือ to + verb ก็ได้ 
 ตัวอย่างการตอบรับ/และการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือและการบริการ 

Ex.1   A: "Can I help you?" 
  B: "Yes please. I’d like to know what time the train leaves." 
Ex.2   A: "Can I help you?" 
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  B: "No thanks, I’m just looking." 
Ex.3   A: "Shall I open the window for you?" 
  B: "Yes please. That would be very kind of you." 
 Ex.4 A: "Would you like another cup of coffee?" 
  B: "No thanks." / "No thank you."  หรือ B จะตอบว่า   
  B: "Yes please, that would be lovely." / "Yes please, I’d love one." กไ็ด้เช่นกัน 
 Ex. 5  A: "Would you like me to answer the phone?" 
  B: "If you wouldn’t mind." / "If you could." 
 ***หมายเหตุ:ไม่ควรตอบ “Yes, I would” เพราะจะท าให้รู้สึกเหมือนเราคาดหวังว่าอีกฝ่ายต้องท า
ให้เรา*** 

 Ex. 6  A: "I’ll do the photocopying, if you like." 
  B: "It’s OK, I can do it." / "Don’t worry, I’ll do it.  หรือ B จะตอบว่า 
  B: "Thank you that would be great." ก็ได้เช่นกัน 
นอกจากนี้ยังมีส านวนในการเสนอให้ความช่วยเหลือต่างๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน อาทิเช่น 
  - Can I give you a hand? ให้ผมช่วยไหม? 
  - Do you need help? คุณต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า? 
  - What can I do for you today, ma’am? มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ คุณผู้หญิง? 
  - Would you like me to help you? คุณต้องการให้ช่วยไหม? 
  - Would you like any help? คุณอยากให้ช่วยไหม? 
  - Are you looking for something? คุณมองหาอะไรอยู่หรือ? 
  - Do you need a hand? ต้องการให้ช่วยไหม? 
  - Could I be of assistance? ให้ผมช่วยคุณไหม? 
  - I’ll help you. ผมจะช่วยคุณเอง 
  - Need any help? ให้ช่วยไหม? 
  - May I offer my assistance? ให้ผมช่วยคุณได้ไหม? 
  - Excuse me Madam, could I help you with your bags? ประทานโทษครับคุณผู้หญิง 
ให้ผมช่วยถือกระเป๋าไหมครับ? 
  - Could I get you this soup? ผมไปเอาซุปให้ไหม? 
  - It likes you could use some help with those packages ดูเหมือนคุณต้องการคน
ช่วยจัดการสัมภาระนี่นะ 
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  - Could you let me help you? ให้ผมช่วยคุณได้ไหม? 
  - Would you like me to do it for you? คุณอยากให้ผมช่วยไหม? 
  - Shall I do it for you? ให้ผมช่วยคุณได้ไหม? 
  - Can I do it for you? ให้ฉันช่วยคุณไหม? 
  - Is there anything I can help? มีอะไรท่ีผมช่วยได้ไหม? 
  - I can help you with this. เรื่องนี้ผมช่วยคุณได้นะ 
  - What can I get for you? ผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง? 
  - Do you need anything? คุณต้องการอะไรไหม? 
  - Would you care for some dessert? คุณอยากได้ของหวานสักหน่อยไหม? 
  - Can I lend you a hand? ผมให้คุณยืมมือไหม (ให้ผมช่วยไหม)? 
  - Let me help you with this luggage. ให้ผมช่วยคุณจัดการสัมภาระนี่เถอะ 
  - Can I offer you a seat? เชิญนั่งตรงนีไ้ด้เลยครับ 
*** Credit: Written by Ozimo,  Edited & illustrated by Big John,  Published: 27 June, 
2011***  

บทสนทนาเก่ียวกับการขอความช่วยเหลือ 

การขอความช่วยเหลือ 
• Can you give (หรือ lend) me a hand? (คุณช่วยผมหน่อยได้ไหม) 
• I need some help? (ผมต้องการความช่วยเหลือ) 
• Can you help me? (ช่วยผมหน่อยได้ไหม) 
• Is it possible for you to help me? (เป็นไปได้ไหมท่ีคุณจะช่วยผม) 
• Excuse me, could you do me a favor? หรือ Could I ask you a favor? (ขอโทษ 

คุณช่วยผมหน่อยได้ไหม) 
กล่าวขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ 

• Thank you for your help. (ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือครับ) 
• Thanks. I really appreciate that. (ขอบคุณ ผมซาบซึ้งใจจริงๆ) 
• That’s a big help. Thanks a lot. (นั่นช่วยผมได้มากเลย ขอบคุณมากๆ) 
• That’s very nice of you, thank you so much. (คุณช่างดีมากเลย ขอบคุณมาก) 

เมื่อมีคนเสนอตัวจะช่วยเรา แต่เราไม่ต้องการ ควรพูดปฏิเสธดังนี้ 
• Thanks a lot, but I’m OK with it. (ขอบคุณมาก แต่ผมท าเองได้ครับ) 
• I don’t want to trouble you. (ผมไม่อยากรบกวนคุณ) 
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• Thank you, but I can do it myself. (ขอบคุณ แต่ผมท าเองได้ครับ) 
• No problem. I can help myself. (ไม่เป็นไรหรอก ผมช่วยตัวเองได้) 
• It’s all right. Thanks anyway. (ไม่เป็นไรครบั อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณ) 
• That’s very kind of you, but I can manage it by myself. (คุณช่างใจดีจริง แต่

ผมจัดการได้ด้วยตัวเองครับ) 
ตัวอย่างบทสนทนา 
A:  May I help you? (ให้ผมช่วยเอาไหม) 
B:  I’m all right. Thank you. (ไม่เป็นไร ขอบคุณครับ) 
A:  Are you sure? It seems like you really need a hand. (คุณแนใ่จนะ ดูเหมือนว่าคุณ
ต้องการ 
     ความช่วยเหลือจริงๆนะครับ) 
B:  Actually, I’m expecting my friend. He should be here in any minute. (จริงๆ
แล้วผมก าลัง  
    รอเพื่อนอยู่นะ เขาควรจะมาถึงในไม่ก่ีนาทีนี้แล้ว) 
A:  OK, then. (ดีแล้วครับถ้าเป็นอย่างนั้น) 
B :  Thanks for asking. It’s very nice of you. (ขอบคุณมากท่ีถาม (จะช่วย) นะ คุณมีน้ าใจ
มากเลย) 
 
4.  Asking for opinions and giving opinions  (การถามและตอบในการแสดงความคิดเห็น 
ในภาษาอังกฤษ) 
    4.1 Asking for Opinions  (การถามความคิดเห็น) 
  • What’s your opinion? 
  • What are your ideas? 
  • Do you have any thoughts on that? 
  • How do you feel about that? 
  • What do you think? 
  • Care to share your opinion? 
  • What are your thoughts on this? 
  • What do you make of this?  
  • What is your take/stand on this? 
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      4.2  Giving Opinions  (การแสดงความคิดเห็น ในภาษาอังกฤษ) 
     4.2.1  Informal Giving Opinions (การแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ) 
   • If you ask me … 
   • I reckon … 
     ตัวอย่าง 
   - If you ask me that is not good. 
    - I reckon he really needs money. 
    4.2.2  Formal Giving Opinions (การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ) 
   • Personally … 
   • Frankly … 
   • I would say that … 
   • In my experience… 
   • In my opinion… 
   • I believe that… 
   • What I mean is… 
  • Personally, I think/believe/feel... 

   • As far as I'm concerned ... 
   • The way I see it ... 

    ตัวอย่าง 
    - Personally, I think that is not a good idea. 
    - Frankly, I don’t like that. 
    - I would say that you have to think about it. 

  4.2.3  Expressing Agreement (การแสดงความเห็น เห็นด้วย) 
   • Certainly 
   • Definitely 
   • I think so too 
    • You’re right 
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    • That’s a good point 
    • I agree… 
   • I agree with you . 
   • I couldn't agree more . 
   • You have a point there . 
   • You're absolutely right . 
   • We’re on the same page . 

   ตัวอย่าง 
   - I agree with you to do that. 
   4.2.4  Expressing Disagreement  (การแสดงความเห็น ไม่เห็นด้วย) 
   • Yes, but… 
   • I don’t agree 
    • I don’t know 
    • I’m not sure about that 
   • I don’t go along with you on that 
   • That is good point but 
   • Surely, but … 
    • I’m afraid I disagree . 
   • I beg to differ. 
   • I'm not so sure about that . 
   • I don't see it that way . 
   • With all due respect, I don’t think that is true/ I think you’re 
wrong. 

  ตัวอย่าง 
   - Surely, you can’t do that. 
   - Yes, but you don’t know them. 

  ตัวอย่างในการแสดงความคิดเห็น ท่ียกตัวอย่างมา เป็นพียงประโยคขึ้นต้น เราควรจะใส่
ความเห็นของเราเข้าไปอีกเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของเรา อย่าตอบส้ันๆ ฝรั่งเขาชอบให้เรา
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แสดงออก มีความคิดเป็นของตัวเอง ถึงแม้ว่าจะเป็นความเห็นท่ีขัดแย้งกับเขาก็ไม่เป็นไร  เพราะถือว่า
เรามีความคิดเห็นแล้ว 

5.  Cheering up (ประโยคพูดให้ก าลังใจ) 

  - Be strong!    เข้มแข็งไว้นะ 
  - Cheer up!    ร่าเริงหน่อยสิ 
  - Chill out!    ใจเย็นๆ นะ 
  - Don’t discourage.    อย่าเพิ่งท้อแท้ไปเลย 
  - Don’t feel so bad.    อย่ารู้สึกแย่ไปเลย 
  - Don’t think too much.    อย่าคิดมากเลยน่า 
  - Don’t worry about it.    อย่ากังวลใจไปเลย 
  - I feel for you.    ฉันเห็นใจเธอนะ 
  - I’ll encourage you.    ฉันจะเป็นก าลังใจให้นะ 
  - It can’t be that bad.    มันไม่ได้แย่ขนาดนัน้มั้ง 
  - Pull yourself together.    ท าตัวให้สดช่ืนหน่อย 
  - Snap yourself out of it.    ลืมมันไป  ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ 
  - Look on the bright side.    มองโลกในแง่ดีบ้างเถอะ 
  - It’s could happen to anyone.    เรื่องแบบนี้อาจเกิดกับใครก็ได้ 
  - I hope you get well soon.    หวังว่าคุณคงจะหายดีเร็วๆ นี้นะ 
  - I hope you get better soon.    หวงัว่าคุณคงจะดีขึ้นเร็วๆ นี้นะ 
  - keep fighting  สู้เค้า 
  - fight on  สู้ต่อไป  
  - keep going  ก้าวต่อไป 
  - hang in there  สู้ๆ อย่าหยุด 
  - hang on / hang on there  สู้ดิเฮ้ย 
  - don’t give up  อย่ายอมแพ้ 
  - don’t get discouraged  อย่างเพิ่งหมดก าลังใจ 
  - it's gonna be ok  เด๋ียวมันก็ดีข้ึนเอง  
  - You’ll get through this  เด๋ียวเธอก็ผ่านมันไปได้นะจ๊ะ 
  - I’m always here for you   ฉันอยู่ข้างเธอเสมอนะ 
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  - smile on chin up  ยิ้ม เริ่ด เชิด จบ 
  - You can do it  เธอท าได้แน่ 
  - May the force be with you  ขอให้พลังจงสถิตย์อยู่กับคุณ 
  - Cheer up! It’s not that bad! หรือ Come on, it isn’t that bad.  ร่าเริงหน่อย 
มันไม่ได้แย่หรอกนะ 
  - Every cloud has a silver lining.   หลังก้อนเมฆมีแสงสว่างเรืองรองอยู่เสมอ หรือก็
คือย่อมมีส่ิงดีๆ ตามหลังจากส่ิงท่ีไม่ดีเสมอ 
  - Nothing lasts forever.   ไม่มีอะไรจีรงัยั่งยนืหรอก (อย่าเสียใจไปเลยนะ) 
  - There are plenty more fish in the sea.   ยังมีปลาอีกมากมายในท้องทะเล ใช้
ปลอบเพื่อนเวลาอกหัก ว่ายังมีคนดีๆ รออยู่อีกเยอะ อย่าเสียใจไปเลย 
  - Get over it!  อย่าไปคิดถึงมันเลย (ไปท าอย่างอื่นดีกว่า) 
  - Just count your blessings.  ลองนับส่ิงดีๆ ท่ีคุณมีสิ (อย่าไปคิดมากกับเรื่องท่ีไม่ดีเลย) 
  - There’s a light at the end of the tunnel  มีแสงสว่างอยู่ท่ีปลายอุโมงค์เสมอ 
             (ความหวังไม่เคย หมดไปหรอกนะ) 
  - It’s not the end of the world.  มันไม่ใช่จุบจบของโลกหรอกนะ (อย่าคิดมากไปเลย) 
  - Keep on fighting. / Never give up. / Fight on.  แปลว่า สู้ๆ นะจ๊ะ 
  - I’m behind you all the way. / I’m right behind you.  ฉันจะอยู่ข้างหลังคุณ
ตลอดท้ังเส้นทาง (จะคอยเป็นก าลังใจให้คุณนั่นเอง) 
  - You have my full support. / You have my backing.  คุณมีแรงสนับสนุนของฉัน
อย่างเต็มก าลังเลย 
  - Keep going, I’ll support you.   ท าต่อไปนะ ฉันจะสนับสนุนคุณ 
  - Keep going, I’ll cheer you up.   สู้ต่อไปนะ ฉันให้ก าลังใจคุณอยู่ 
  - Smile!  ยิ้มหน่อยสิ 

6. ตัวอย่างประโยคการร้องขอหรือการขออนุญาตอย่างสุภาพและการตอบรับในชั้นเรียน 

การร้องขอหรือขออนุญาต การตอบรับ 
May I borrow your eraser?  Sure. / Certainly. / No problem.  
Would you mind turning off the fans?  Not at all. / Of course, not.  
Could you help me here, please?  Sure. / Certainly. / No problem.  
Do you mind if I sit here?  No, I don’t.  
Is it fine to put my bag here?  Yes, it is.  
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Would you hold this for me for a while?  Sure. / Yes. / Of course,  
Could you open the door for me?  Sure. / Certainly. / No problem.  

 
7.  ค าพูดในการกล่าวแสดงความยินดี 
  - Congratulations!  ขอแสดงความยินดีด้วย  
  - I’m happy for you.  ฉันดีใจกับเธอจัง  
  - I’m pleased to hear that.  ดีใจท่ีได้ยินข่าวนี้  
  - Well done!  เย่ียมไปเลย  
  - Fantastic! / Amazing! / Wonderful! / Great! / Fantastic! / Excellent! / Perfect!, 
etc.  เก่งมาก / เย่ียมมาก / วิเศษณ์ไปเลย 
 
8.  มารยาทควรรู้ 
 
       การพบปะและทักทาย 

        มารยาททางสังคมเริ่มจากเมื่อแรกพบ คนอังกฤษเมื่อพบกันจะใช้วิธียื่นมือขวาจับกันและ

เขย่ามือเล็กน้อย พร้อมพูด How do you do? หรือ Nice (Please) to meet you, my name is... 

ซึ่งอีกฝ่ายควรพูดตอบเช่นกัน จากนั้นเริ่มบทสนทนาด้วยเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคนผู้นั้น เช่น หน้าท่ีการ

งาน ส่ิงท่ีเขาเรียน ส่ิงสวยงามในประเทศของเขา  ส าหรับคนท่ีสนิทกัน ผู้ชายจะจับมือแล้วโน้มตัวใกล้

กันคล้ายกอดแบบหลวมๆ ส่วนผู้หญิงกับผู้หญิง หรือผู้หญิงกับผู้ชาย กอดเบาๆ เอาแก้มซ้ายชนกัน

ก่อนแก้มขวา ท าปากเหมือนจูบอากาศ หากต้องการหลีกเล่ียงการกอด ให้รีบยื่นมือเป็นการแสดง

ความจ านงว่าขอจับมือทักทาย 

        ถ้าคนสองคนมีโอกาสได้พบกันได้บ่อยๆ ก็พูดคุยทักทายกันได้เลย คนท่ีอังกฤษชอบเริ่มด้วย

เรื่องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบ่อยและมีผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

โดยตรง ส่วนการสนทนาต่อไป ก็ให้เข้าใจว่า คนส่วนใหญ่จะรู้สึกสบายๆ ท่ีจะพูดเรื่องใกล้ตัว เรื่องท่ี

อยู่ในความสนใจ ความถนัด ความชอบ แต่พึงระวังว่า การถามต้องเป็นไปในลักษณะสุภาพ มีความ

พอดี ไม่เซ้าซี้ ซอกแซก ไม่ท าให้คู่สนทนารู้สึกอึดอัด ล าบากใจท่ีจะตอบ หรือคิดว่าเราเป็นพวกชอบ

สอดรู้สอดเห็น 
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        ยามต้องจากลา ในการจบบทสนทนาและปลีกตัวไป ทุกครั้งควรใช้ค าว่า Sorry หรือ Excuse 

me แล้วตามด้วยเหตุผลของการลาจาก เช่น I have to go... I have to จะท าให้บทลาจากนุ่มนวล 

ราบรื่น และจบบทสนทนาด้วย Nice talking to you., See you again., Take care, Bye bye โดย

อาจพูดค าลาพร้อมกับจับมืออีกครั้ง (ผู้ชายกับผู้ชาย) ถ้าสนิทกันมากอาจโอบและตบไหล่ 2-3 ครั้ง 

หรือโอบกันแล้วแก้มชนแก้ม จูบอากาศซ้ายขวา ถ้าจะไม่ได้พบกันอีกเป็นเวลานาน แต่หากพบกันบ่อย

แล้วอาจจะพบกันอีก พูดบอกลาเฉยๆ ก็เพียงพอ 

        ค าส าคัญท่ีควรพูดติดปากคือ Please, Thank you, Sorry, Excuse me ฯลฯ  โดย Please 

เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ เช่น Can (May) I..., please? หรือ Thank you เมื่อได้รับความ

ช่วยเหลือ หรือพูดประกอบค าขอความช่วยเหลือ เช่น Please, can you...? Thank you   หรือ I’m 

sorry ส าหรับพูดขอโทษเมื่อชน หรือเหยียบเท้า ผู้พูดรู้สึกเสียใจท่ีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น หรือท าไปโดย

ท่ีไม่ได้คาดว่าผลจะเป็นเช่นนั้น หรือ Excuse me เมื่อต้องเรียกร้องขอความสนใจ จะเริ่มต้นถาม 

ขอร้องคนอื่น เช่น เวลาไปพบคุณครูแล้วคุณครูนั่งอ่านหนังสือ หรือท างานอยู่ ควรพูดว่า Excuse 

me, May I ask you a question? ส่วน Pardon? Say again? Come again? Please หรือ Sorry? 

ใช้เมื่อต้องการให้คู่สนทนา พูดหรือถามซ้ า 

  มารยาทบนโต๊ะอาหาร 

        คนอังกฤษใช้ส้อมและมีดในการรับประทานอาหาร ใช้ช้อนส าหรับตักซุป ในลักษณะตักออก

จากตัว ถือส้อมในมือซ้าย ถือมีดในมือขวา (ถ้าถนัดซ้ายก็กลับข้างได้) ใช้ส้อมจ้ิมช้ินอาหารท่ีต้องการ

ตัดและใช้มีดหั่นอาหารแบบสไลด์เป็นช้ินเล็กออก ใช้ส้อมจ้ิมอาหารใส่ปากโดยคว่ าส้อม (การหงาย

ส้อมจ้ิมอาหารเข้าปากเป็นกิริยาไม่สุภาพ) ห้ามใช้มีดจ้ิมอาหารใส่ปากเป็นอันขาด จ าเป็นหลักไว้

เบ้ืองต้นว่า บนโต๊ะอาหาร จานวางขนมปังส าหรับเราจะอยู่ด้านซ้ายบน หากมีมีดส้อมเรียงกันอยู่มาก 

ให้หยิบใช้จากนอกเข้าหาใน (จากจานแรกไปจนจานสุดท้ายท่ีเสิร์ฟ) ช้อนส้อมมีดเล็กๆ ท่ีวางเหนือ

จานด้านบนใช้ส าหรับกินของหวาน 

  การรักษาเวลา 

        คนอังกฤษถือว่าการรักษาเวลาเป็นการให้เกียรติต่อกันท่ีส าคัญมากพอๆ กับการรักษาค าพูด 

ดังนั้น ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวชาวอังกฤษจ าเป็นท่ีจะต้องแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าหากจะ

กลับช้า กลับไม่ทันเวลาอาหาร หรือจะไม่กินอาหาร ถ้ามีการนัดหมายต้องตรงเวลา ถ้าไม่สามารถไป

ได้ต้องแจ้งให้ผู้ถูกนัดหมายทราบทันที 
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  มารยาททั่วไปในการสนทนา 

  ถ้าไม่รู้ สงสัย ไม่แน่ใจ ขอให้ถาม เป็นเรื่องปกติ ไม่น่าอาย ไม่พูดภาษาไทยเสียงดังกันต่อหน้า

คนอังกฤษ หากจ าเป็นต้องพูด ให้ขออนุญาตก่อน และจะเป็นการดีถ้าได้อธิบายให้คนอังกฤษท่ีอยู่ใน

วงสนทนารู้ว่าได้พูดคุยกันในเรื่องอะไร และนกัเรยีนควรพยายามฝึกการโต้ตอบด้วยการฝึกต้ังค าถาม

กลับไว้ ไม่ต้องกังวลว่าจะพูดไม่ถูกต้อง ถ้าเราพูดผิด เขาจะช่วยแก้ไขให้เราเอง การพยายามพูดให้มาก

เข้าไว้จะช่วยให้ภาษาอังกฤษพัฒนาเร็วขึ้น อย่าเกรงใจท่ีจะใช้ Pardon? Sorry? หรือ Excuse me? 

ท่ีมา https://www.hotcourses.in.th/study-in-the-uk/destination-guides/etiquette-in-

britain/ 
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ข้อสอบสาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต.2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้ 
                      อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวชี้วัด ม.3/1     เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และ กิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาท 
                      สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 

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

Siree :  My name is Siree.  I am Thai and I study law. _____ 1______ 

Lisa :  Hi, Siree ____2______. I just arrived last week. 

  

 1.  1. What do you do? 

   2. What about you? 

   3. What will do you study? 

   4. Are you interested in law? 

 

 2.  1. Oh, I can speak many languages. 

   2. Well, I went to Thailand last year. 

   3. Have you ever been to Jordan before? 

   4. I am a new student from Jordan. 

Teacher :  You’re late again! 

Student : ______________________. 

Teacher : That’s what you said the last three times. 

Student : I really mean it this time. 

 

 3.  1. I am sorry about the mistake. 

  2. I can’t come today. 

  3. I will be on time from now on. 

  4. I left at home again. 
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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:  

 4.   1. Welcome to Thailand. 

  2. Welcome back to Thailand. 

  3. When was your last trip to Thailand? 

  4. Where did your stay in Thailand last year? 

 

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

 5. 1. Stop.  You left your phone on your desk. 

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

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

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

 

Situation: Your friend asks your advice about how to lose weight. 

 6. 1. Your problem is that your weight too much. 

  2. You need some good food for a happy life. 

  3. The best way you do is to exercise more. 

  4. If I were you, I’d gain some more weight. 

 

Situation: You want to ask your co-worker for his opinion about your presentation. 

  What will you say? 

 7. 1. Am I good enough? 

  2. What do you think of it? 

  3. Is my presentation a good one? 

  4. Do you have any idea? 
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Situation: Your friend won the first prize of lottery, but he lost all the lottery tickets. 

  What will you say? 

 8. 1. Sorry to hear that.    2. Congratulations 

  3. All the best.    4. You just have a bad day. 

 

Situation: A group of tourists has been looking for the Bangkok map for quite a while. 

What would you say? 

 9. 1. What are you doing?   2. Do you want to take a taxi? 

  3. Where are you from?   4. Can I help you? 

 

Situation: At school 

 Fonda : Are you okay? You look sad. 

 Nancy : I got ‘F’ in Mathematics. I tried my best, but the exam was too difficult. 

 Fonda : ____________________________. 

   

 10.    1. Don’t worry.  Be happy  2. Don’t do that again 

   3. Don’t give up    4. Don’t tell anyone about this 

 

  11.  Chanikarn: Do you mind if I sit down here? 

         Amporn: ____________________ 

        Chanikarn: Thank you. 

    1. Yes, I do.    2. Not at all. 

    3. No, you can’t    4. You’re welcome. 

  12. The exchange student introduces you to her father.  Her father stretches out his 

right hand, what should you do?  

   1. Catch his hand with your right hand and shake. 

   2. Hold his hand with your both hands and smile. 

   3. Hold his hand with your right hand and walk. 

   4. Pay respect by doing “Wai”. 
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Situation: At the bag shop  

  Assistant :  Good morning, madam. ................13.................. ?  

  Suda :   I just want to look around. 

  Assistant :  ................14................ . Everybody is welcome here. 

 

 13.  1. May I help you?     2. Hello. 

   3. May I try?     4. Hi.  

  14.  1. What would you like?    2. Go right ahead, madam.  

   3. Which ones would you like?   4. Would you like the brown one? 

      15.  Laura : Let’s have a takeaway tonight, dear.  

        John : Yes, let’s.  

       From the dialogue above, what does Laura mean? 

    1. She wants to buy food and bring it home to eat.  

    2. She wants to prepare her own meal.  

    3. She wants to eat at a restaurant.  

    4. She has a special recipe.  

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

    1. Pardon me!      2. Excuse me.  

    3. I’m sorry to hear that.    4) Congratulations! 

 17.  Jane : Can I help you carry those books?  

   Ann : Yes. __________________  

  Jane : Where do you want me to put them?  

    1.  I didn’t order them.  

     2.  I really appreciate your help.  

     3.  I read many books each week.  

     4.  I found your book on the table.  
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  18.  It is the most famous and best – loved holiday in America and many other parts 

of the world, and is celebrated on December 25th.  What day is it?  

    1. Thanks giving     2. Halloween  

    3. Christmas     4. Valentine’s Day 

 

Situation:  In a coffee shop. 

   A : Hi. How have you been lately? 

  B : ………………………………. 

  B : Just fine, Oh, here comes a friend of mine, I want you to meet him. 

 

  19.  1. Fine, Is this your friend?  2. And how’s the weather been? 

   3. Not very well. Have you been ill too? 4. Fine, thank you.  And you? 

 

Situation: Mike wants to introduce his friend to his mother.  What should he say? 

  20.   1. Sam, I’d like you to meet my mother. 

    2. How do you do? 

    3. I’m very pleased to introduce my mother to you. 

    4. How are you? 
 

  21.  You want to change the time you arranged to meet your friend, Bob.  You phone 

him and say, “………………………………………” 

   1. Sorry Bob, you’ve got to give me more time. 

   2. Bob, you stood me up. What about tomorrow? 

   3. Sorry Bob, I have to see you more often. 

    4. Bob, I can’t make it at 2 o’clock.  Are you free at 4? 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 265 

 

Situation: At school, George and Simon are talking about walking to school. 
   Peter : I’m very too tired to walk to school every day. 
   Sam :  _______________ 
 
 22.  1. Why don’t you ride a bike instead of walking? 
   2. You should go to school early morning. 
   3. You should run to school every day. 
   4. Why are you tired? 
 
Situation: Sam is offering John a drink. 
   Sam :  Can I get you a coffee? 
   John :  _______________ 
  23. 1. I’m not sure.     2. I don’t think so. 
  3. Not at all. Go ahead.    4. No, thanks. I’ve just had one. 
 

Situation:  Natty meets Butter and his friend at the park. 

  Ben:   Good afternoon, Jim. 

  Jim:   Good afternoon, Ben. 

  Ben:   How are you? 

  Jim:  I’m very well, thank you. ________(24)__________ 

  Ben:   I’m fine, thanks.  Jim, ______(25)________, she is my sister.    

       And Natalie,  ________(26)_________. He is my friend from  

      London. 

  Jim:   How do you do? 

  Natalie:  _______(27)_________ 

  Jim:   Glad to meet you. 

  Natalie: Glad to meet you, too. 

 24.  1.  How do you do?    2.  I’m very well. 

    3.  How about you?    4.  What is your name? 
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 25.    1.  Nice to meet you.    2.  I’d like you to meet Natalie. 

   3.  How have you been?    4.  I am Nancy. 

 

 26.    1.  May I introduce myself?   2.  Nice to meet you. 

    3.  This is Jim.    4.  She is Natalie. 

  

 27.   1.  Goodbye.     2. I am O.K. 

   3.  How about you?    4. How do you do? 
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เฉลยข้อสอบสาระท่ี 2  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 

มาตรฐาน ต 2.1  ตัวช้ีวัด ม.3/1    

 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
1 2 15 4 
2 4 16 4 
3 3 17 2 
4 1 18 3 
5 3 19 4 
6 3 20 1 
7 2 21 4 
8 1 22 1 
9 4 23 4 
10 3 24 3 
11 2 25 2 
12 1 26 3 
13 1 27 4 
14 2 
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ตัวชี้วัด ต 2.1 ม 3/2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ 
                               ภาษา 
 
จุดประสงค์  
     นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 

 
เนื้อหา   
  ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
 

Fantastic Festivals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulary 
festival = เทศกาล   change = เปล่ียน  
honor = ให้เกียรติ   reason = เหตุผล 
season = ฤดู    cupid = กามเทพ 
arrows = ลูกศร    symbol = สัญลักษณ์ 
bouquet = ช่อดอกไม้   candy = ลูกกวาด 

Valentine’s Day 
 

  More than 2,000 years ago, there was a festival in Rome every year on 15th 
February called “Lupercalia”.    The Christians later changed the name of the 
festival to honor a Christian Saint named Saint Valentine, and changed the date to 
14th February, the day Saint Valentine died. 
  It was believed to be the date when the bird first began to mate after the 
winter season and for that reason they kept the holiday in honor of love.  
Valentine’s Day is a special day when every boy can say “ I love you” to his 
girlfriend.   It’s also the day when children gave valentine card to all their friends, 
parents and teachers.    A husband gives his wife a lovely card or a bouquet of 
flowers or a bag of candy.   Valentine cards are usually made of red and white 
paper in the shape of heart with poem inside.   On Valentine’s Day every classroom 
has a Valentine Party.   The Cupid with his arrows is the symbol of a Valentine’s. 
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Vocabulary 
Symbols – สัญลักษณ์     Fertility – ความอุดมสมบูรณ์ 
Holdover – ผู้ด ารงต าแหน่ง    pagan – พวกนอกศาสนา 
Bonfire – กองไฟ     statue – รูปป้ัน 
Coincide  with – เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน   feast – งานฉลอง 

ประวัติ วันอีสเตอร์ 
              วันอีสเตอร์ หรือวันปัสกา เป็นวันเฉลิมฉลองพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ชีพจากความตาย และเป็นวัน
สุดท้ายของเทศกาลมหาพรต ท่ีชาวคริสต์ต้องระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูก่อนท่ีจะส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน 
โดยตลอด 40 วันของเทศกาลนี้ เริ่มต้ังแต่วันแรก (วันปาล์มซันเดย์ Palm Sunday) ชาวคริสต์ จะต้องต้ังจิตอธิษฐาน
ร าลึกเหตุการณ์อันทรมานของพระเยซูตามพระคัมภีร์ รวมไปถึงสวดภาวนา บริจาคส่ิงของ อดอาหาร และไม่ฟุ่มเฟือย 
ด าเนินชีวิตอย่างสมถะท่ีสุด  
           ท้ังนี้ วันอีสเตอร์นั้น ไม่มีวันท่ีระบุตายตัว แต่ชาวคริสต์ได้ถือเอาวันอาทิตย์แรกหลังพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 
4 เป็นตัวก าหนด หลังจากเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์แล้ว จะเข้าสู่เทศกาลปัสกา ซึ่งเทศกาลนี้ เป็นเทศกาลท่ีให้ชาวคริสต์ได้
รื้อฟื้นความเช่ืออีกครั้ง เป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตในพระคริสตเจ้า 
  วันอีสเตอร์  ถือว่าเป็นวันส าคัญท่ีสุดในปฏิทินของชาวคริสตชนเลยก็ว่าได้ ส าหรับ "วันอีสเตอร์" (easter day) 
ซึ่งวันนี้ เป็นวันท่ีชาวคริสต์ทุกคนต่างช่ืนชมยินดี แต่งตัวสวยงาม และตกแต่งไข่ด้วยสีสันต่าง ๆ มามอบให้แก่กันและ
กัน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องจากในวันท่ีพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์ชีพจากความตาย 
  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเฉลิมฉลอง คือ ไข่ โดยชาวคริสต์จะเรียกว่า ไข่อีสเตอร์หรือไข่ปัสกา ท้ังนี้ ก็เพื่อส่ือถึง
การเกิดใหม่ ชีวิตท่ีก าลังเริ่มต้นใหม่ และส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น เต็มไปด้วยความช่ืนบานและความดี โดยชาวคริสต์
มักจะวาดรูปตกแต่งลวดลายไข่ให้สวยงาม อย่างสนุกสนาน และนิยมกินไข่ในวันดังกล่าว ซึ่งเช่ือว่าหากกินไข่แล้วจะน า
ส่ิงใหม ่ๆ เข้ามาสู่ชีวิตของเรา 

Easter Day 

Symbols of Easter (สัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์) 

  Easter eggs and the Easter Bunny are both fertility symbols, holdovers 

from the feast of Eostara.  Other symbolic parallels include the pagan joy in the 

rising sun of spring, which coincides with Christians’ joy in the rising Son of God, 

and the lighting of candles in churches, which corresponds to the pagan bonfires.  

The symbol of the cross and images of Jesus Christ, through paintings or statues, 

are remembered on Easter Day. 
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Halloween 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

History of Halloween 

  Halloween falls on October 31st each year in North America and other 

parts of the world.  Like many other holidays, Halloween has evolved and 

changed throughout history.  Over 2,000 years ago people called the Celts lived 

in what is now Ireland, the UK, and parts of Northern France. November 1 was 

their New Year's Day. They believed that the night before the New Year (October 

31) was a time when the living and the dead came together. 

  More than a thousand years ago the Christian church named November 

1 All Saints Day (also called All Hallows.) This was a special holy day to honor 

the saints and other people who died for their religion. The night before All 

Hallows was called Hallows Eve. Later the name was changed to Halloween. 

 Like the Celts, the Europeans of that time also believed that the spirits 

of the dead would visit the earth on Halloween. They worried that evil spirits 

would cause problems or hurt them. So on that night people wore costumes 

that looked like ghosts or other evil creatures. They thought if they dressed like 

that, the spirits would think they were also dead and not harm them. 

 The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating 

Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example, on 

Halloween in Europe some people would carry lanterns made from turnips. In 

America, pumpkins were more common. So people began putting candles inside 

them and using them as lanterns. That is why you see Jack 'o lanterns today. 

 These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is 

primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like people did a 

thousand years ago. But instead of worrying about evil spirits, they go from 

house to house. They knock on doors and say "trick or treat." The owner of each 

house gives candy or something special to each trick or treat. 
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Vocabulary 
- to evolve (v) - to change little by little 
- spirit (n) - ghost, some people believe the spirit and body separate when a person dies 
- holy (adj) - sacred, very good, related to religion. Hallow comes from the word holy. 
- saint (n) - an honored, holy person 
- evil (adj) - very, very bad 
- lantern (n) - lamp or enclosed light that can be carried around 
- turnip (n) - a purple and white vegetable that grows in the ground 
ที่มา  http://www.5minuteenglish.com/oct29.htm 
 
 
 
 
ความเป็นมาของวันฮาโลวีน  
          วันฮาโลวีนของทุกป ีจะตรงกับวันท่ี 31 ตุลาคม เช่ือว่ามีท่ีมาจากวันฉลองปีใหม่ของชาวเซลท์ (Celt) ในวันท่ี 1 
พฤศจิกายน ท่ีเรียกว่า Samhain ซึ่งเป็นช่ือของเทพเจ้าแห่งความตาย ท้ังนี้ ในวันท่ี 31 ตุลาคม ชาวเซลท์ (Celt) ซึ่ง
เป็นชนพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในไอร์แลนด์ ถือกันว่าเป็นวันส้ินสุดของฤดูร้อน และวันต่อมา คือ วันท่ี 1 พฤศจิกายน เป็นวัน
ขึ้นปีใหม ่  
          ซึ่งในวันท่ี 31 ตุลาคมนี่เองท่ีชาวเซลท์เช่ือว่า เป็นวันท่ีมิติคนตายและคนเป็นจะถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน และ
วิญญาณของผู้ท่ีเสียชีวิตในปีท่ีผ่านมา จะเท่ียวหาร่างของคนเป็นเพื่อสิงสู่ เพื่อท่ีจะได้มีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เดือดร้อนถึง
คนเป็น ต้องหาทุกวิถีทางท่ีจะไม่ให้วิญญาณมาสิงสู่ร่างตน ชาวเซลท์จึงปิดไฟทุกดวงในบ้าน ให้อากาศหนาวเย็น และไม่
เป็นท่ีพึงปรารถนาของบรรดาผีร้าย และยังพยายามแต่งกายให้แปลกประหลาด ปลอมตัวเป็นผีร้าย และส่งเสียงดัง 
เพื่อให้ผีตัวจริงตกใจหนีหายสาบสูญไป    
          นอกจากนี้คืนดังกล่าวยังเป็นคืนเฉลิมฉลองการส้ินสุดฤดูเก็บเกี่ยว และอาจมีการน าสัตว์ หรือพืชผลมาบูชายัญ
ให้กับเหล่าภูติผี และวิญญาณด้วย หลังจากคืนนั้นไฟทุกดวงจะถูกดับ และจุดขึ้นใหม่ด้วยไฟศักด์ิสิทธิ์ของชาวเซลท์   
 
การเล่น Trick or Treat    
          ส าหรับประเพณี ทริค ออ ทรีท (Trick or Treat แปลว่า หลอกหรือเล้ียง) นั้น เริ่มขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9 
โดยชาวยุโรป ซึ่งถือว่า วันท่ี 2 พฤศจิกายน เป็นวัน "All Souls" พวกเขาจะเดินร้องขอ "ขนมส าหรับวิญญาณ" (soul 
Cake) จากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยเช่ือว่า ยิ่งให้ขนมเค้กมากเท่าไร วิญญาณของญาติผู้บริจาคก็ได้รับผล
บุญ ท าให้มีโอกาสขึ้นสวรรค์ได้มากเท่านั้น   

Halloween 
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          ประเพณีทริค ออ ทรีท ในสหรัฐอเมริกา คือ การละเล่นอย่างหนึ่งท่ีเด็ก ๆ เฝ้ารอคอยในวันฮาโลวีน ตาม
บ้านเรือนจะตกแต่งด้วยโคมไฟฟักทอง และตุ๊กตาหุ่นฟางท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลประเพณีเก็บเกี่ยว (Harvest) 
ในช่วงเดียวกันนั้น แต่ละบ้านจะเตรียมขนมหวานท่ีท าเป็นรูปเม็ดข้าวโพดสีขาว เหลือง ส้ม ในเม็ดเดียวกัน เรียกว่า 
Corn Candy และขนมอื่น ๆ ไว้เตรียมคอยท่า   
          ส่วนเด็ก ๆ ในละแวกบ้านก็จะแต่งตัวแฟนซี เป็นภูตผีมาเคาะตามประตูบ้าน โดยเน้นบ้านท่ีมีโคมไฟฟักทอง
ประดับ (เพราะมีความหมายโดยนัยว่าต้อนรับพวกเขา) พร้อมกับถามว่า "Trick or Treat ?" เจ้าของบ้านมีสิทธิ์ท่ีจะ
ตอบ Treat ด้วยการยอมแพ้ มอบขนมหวานให้ภูตผี (เด็ก) เหล่านั้น ราวกับว่า ช่างน่ากลัวเหลือเกิน หรือเลือกตอบ 
Trick เพื่อท้าทายให้ภูตผีเหล่านั้นอาละวาด ซึ่งก็อาจเป็นอะไรก็ได้ ต้ังแต่แลบล้ินปล้ินตาหลอกหลอน ไปจนถึงขั้น
ท าลายข้าวของเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วอาจจบลงด้วยการ Treat             เด็ก ๆ ด้วยขนมในท่ีสุด   
          ในสมัยโบราณมีการกล่าวขานกันว่าเด็ก ๆ ท่ีไม่ได้ขนมจะแกล้งเจ้าของบ้าน เช่น ใส่ไข่ดิบในตู้จดหมายในคืน
เทศกาลฮาโลวีน คนส่วนใหญ่จึงมีขนมและลูกกวาดเตรียมไว้เพื่อจะไม่ต้องโดนผี (เด็ก ๆ) แกล้ง   และท่ีขาดไม่ได้
ส าหรับเทศกาลฮาโลวีนเลย คือ การประดับประดาแสงไฟ และการแกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟ เจาะท าตา จมูก และ
ปากท่ีแสยะยิ้ม เรียกว่า แจ๊ก-โอ'-แลนเทิร์น (jack-o'-lantern)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/my-favourite-day-christmas 
Vocabulary 
Decorate – ตกแต่ง     Baubles – เครื่องประดับช้ินเล็กๆ 
Tinsel – ส่ิงประดับแวววาว    Carol – เพลงคริสต์มาส 
Present – ของขวัญ     turkey – ไก่งวง 

My favourite day – Christmas 

  Christmas is on December 25th.  It’s my favourite time of year.  We 

decorate our Christmas tree with baubles, tinsel and lights. Then we put a star 

or fairy on top. We put our presents under the tree.  We send Christmas cards 

and sing Christmas carols at school or church.  Some people go carol singing 

and get some money. Children wait for Santa Claus to bring them presents. 

Many leave food for him to eat when he visits.  For Christmas dinner we eat 

turkey and then Christmas cake.  My favourite part is pulling the crackers! 

Christmas  
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  1. When you greet people in person for the first time—To make a positive first 

impression when meeting new people, include the following as part of your greeting: a warm 

smile, an introduction that includes your first and last name, a welcoming comment, direct eye 

contact and a firm handshake, if appropriate. I also recommend repeating the person’s name. 

For instance, “It’s very nice to meet you Bob.” 

  2. When you meet people who don’t tell you their name—If this occurs, simply ask 

them for their name. I might say, “I didn’t catch your name.” After they respond, I will repeat 

their name as described in the previous point. This is a simple way of demonstrating your 

interest in them. 

  3. When someone introduces you and does not include your name—When you are 

introduced to someone and the person making the introduction doesn’t include your name, 

it’s likely they forgot it or they don’t know how to make a proper introduction. In this case, 

offer a warm greeting as I described in the first tip and be sure to include your first and last 

name. This will prove you are paying attention and that you realize your name was omitted. 

  4. When you greet someone who likely forgot your name—When I greet people I have 

not seen in a while, I always take the initiative to introduce myself by name. I could say, “Hi 

Paul; Todd Smith; how are you doing?” If I don’t remember the person’s name, I will introduce 

myself by sharing my name and hope they respond by sharing theirs. If people don’t offer their 

name in the greeting, I will often say something like, “Will you kindly remind me of your 

name?” 

  5. When you are not introduced—I was with a friend in a restaurant recently and a 

couple of his friends stopped by the table to say hi. He talked to them for a few minutes but 

never introduced me. The proper etiquette in this circumstance would have been for him to 

introduce me to his friends. 

  When I’m not introduced to people, I generally respond by introducing myself if the 

right opportunity presents itself. This seems to make everyone feel more comfortable. 

10 Ways to Make a Positive Impression When Greeting People 
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  6. When you meet with a group of people you DON’T know—Have you ever walked 

into a room with a small group of people you didn’t know and stood there awkwardly not 

knowing what you should do? If this happens, be proactive and introduce yourself to each 

person in the room. This will make you stand out from the group as someone with confidence. 

It will also make everyone feel more at ease. 

  7. When you meet with a group of people you DO know—When you get together with a 

group of friends or business associates, immediately greet each person with a friendly greeting. 

As new people join the group, be the first one to show you care by greeting them.  

  8. When you meet with a group of people-some you know and some you don’t know—

when I find myself in this situation, I will always greet the people I know and introduce myself 

to the people I have not yet met. Once again, this seems to make everyone in the group feel 

comfortable. 

 9. When you greet a receptionist—whether you are greeting the receptionist at your 

dentist’s office or at the offices of one of your clients, always introduce yourself with a smile 

and friendly greeting. For instance, “Hi my name is Todd Smith, I have a 4:00 appointment with 

Steve Johnson.” In the case of a business environment, I always hand the receptionist my 

business card to go along with my verbal introduction. 

  10. Practice, practice, practice—if you will follow these tips, you can be assured of 

making a positive first impression and enhance your existing relationships. You will be viewed as 

someone who is friendly, confident and recognizes the value of making people feel 

comfortable. I realize some of these recommendations may feel a little uncomfortable at first, 

but like anything, the more you do it, the more comfortable it will become. 

  When you show an interest in others and the things important to them, they will show 

an interest in you and the things important to you! 

 ท่ีมา http://www.littlethingsmatter.com/blog/2010/02/26/10-ways-to-make-a-positive-impression-
when-greeting-people/ 
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เกร็ดความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียงในประเทศอเมริกามีหลายอย่างด้วยกัน แต่กีฬา ดนตรี และศิลปะ ถือว่าเป็น
วัฒนธรรมท่ีส าคัญของชาวอเมริกัน กีฬาอย่างอเมริกันฟุตบอล เบสบอล บาสเก็ตบอล และไอซ์ฮอกกี้ เป็นกีฬา 4 
ชนิดท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกา ในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งท่ีผ่านๆ มา อเมริกามักจะเป็นประเทศท่ี
ได้รับเหรียญทองในกีฬาประเภทต่างๆ อยู่ในล าดับต้นๆ เสมอ และการเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัย ก็ถือว่าเป็นส่วน
ส าคัญมากของวัฒนธรรมด้านกีฬาของอเมริกา 
 นอกจากเรื่องกีฬาแล้ว ประเทศอเมริกายังมีตลาดเพลงท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอีกด้วย และด้วย
ความท่ีอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลายมาก แนวเพลงท่ีได้รับความนิยมในอเมริกาจึงมีต้ังแต่ป็อป 
ร็อค ไปจนถึง แจ็ส ริทึม และบลูส์ 
  ศิลปะแขนงอื่นๆ อย่างเช่น การแสดงมิวสิคอล การเต้น ศิลปะการแสดง แฟช่ัน และการถ่ายรูป ก็เป็นส่ิง
ท่ีได้รับความนิยมมากเช่นกัน ดีไซเนอร์ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกหลายคนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอเมริกา และเมือง
นิวยอร์กก็มีช่ือเสียงด้านละครบรอดเวย์เป็นอย่างมาก บรอดเวย์มักจะเดินทางไปจัดการแสดงตามท่ีต่างๆ ท่ัว
ประเทศ ดังนั้นไม่ว่าจะเรียนอยู่ท่ีเมืองไหน คุณก็ควรหาโอกาสดูละครบรอดเวย์สักครั้งในชีวิต เพราะมันจะเป็น
ประสบการณ์ท่ีดีทีเดียว 
  ท่ีมา  https://www.hotcourses.in.th/study-in-usa/essentials/culture/ 
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ข้อสอบ สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต.2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่าง  

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวชี้วัด ม.3/2     อธิบายเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ 
                          ภาษา 
 
Choose the most suitable statement based on the situation. 
Situation: Krit is helping his teacher carry some books to her desk. 
 Teacher :  ______1______ Thank you  very much, Krit. 
 Krit :  ______ 2 _______ 
 
 1.  1. What a boy you are! 
  2. You must be a polite boy. 
  3. It’s very kind of you to help. 
  4. You are always grateful to me. 
 
 2.  1. That’s fine.     2. Not at all. 
  3. Don’t say that.     4. Forget it, won’t you? 
 
Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 
 3.  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. 
 
  1. break the glass? 
  2. fix the broken seat? 
  3. check with the bus driver? 
  4. walk to school instead? 
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Situation:   Your friend’s father passed away yesterday.  She is now very sad. 
  What will you say? 
 4. 1. Don’t worry.  Be happy.   2. My thought and prayer are with you. 
  3. Sit back and relax.    4. That’s life.  Forget it. 
   
Situation:  On a tennis court 
 Bob : Hey, Ben.  Are you going to Safari World on Saturday with him? 
 Ben : I’m not sure if I’m going to go. 
 Bob : Why not? _________ 5 __________. 
 Ben :  Tom isn’t invited.  I know he and Jim don’t get along well.  
 Bob : __________6_________. What do you think you’ll do? 
 Ben : Well, I think I will hang out with Tom on Saturday.  Please don’t mention any 
of this to him.  I feel sorry for him. 
 Bob :  No, problem.  ____________7___________ 
 5. 1. You’ll have a great time   2. That’s the way to go 
  3. This won’t easily come up   4. There is nothing at all 
 6.  1. I hear it      2. I see 
  3. I object      4. I say so 
 7. 1. My eyes are closed    2. My ears are burning 
  3. My lips are sealed    4. My arms are twisted 
Situation: On the sky train 
 Bill : Excuse me.  Have we met before? 
 Ploy : I’m not sure. _______ 8 ____________ 
 Bill : Yes. But that was a year ago.  I’ve moved to a new company. 
 Ploy : Oh, I see.  Are you Bill? 
 Bill :  Yes. 
 Ploy : ___________9____________.  I’m Ploy.  
 8. 1. Did you work at QD Company?  
  2. Is your company near mine? 
  3. Do you love your job? 
  4. Can you remember my name? 
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 9.  1. You’re so kind.     2. Goodnight Bill. 
  3. It’s great we are friends.   4. Nice to see you Bill. 
 
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. 
 10.  1. This gift is just for you.     
  2. I love presents. 
  3. Are you happy?      
  4. It’s December 25th. 
 
Situation:  You want your friend to start doing his homework right now or it will be too 
late. 
 11. 1. Better late than never 
  2. Time and tide wait for no man 
  3. Time flies when we are having fun 
  4. Where there is a will, there is a way. 
 12.  Veronica tells you, “Come and see us some time.”  
        This means she wants you ………………… 
   1. to visit her any time you want without telling her first. 
  2. to feel like being at home when you stay at her house. 
  3. not to meet each other too often. 
  4. keep contact with her. 
 13.  When your English aunt-in-law offers you a present, what will you do?  
   1. Say thank to her and unwrap the present happily to look what is in the box. 
  2. Look at your parents then give her a wai and do not attend to it. 
  3. Say thank to her, put it near you and do not attend to it. 
  4. Give her a wai, put it near you and do not attend to it. 
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 14.   Mary :  And how long are you planning to stay with us, sir?  
        John :  I made a reservation for three nights, but I’ll probably be   
                       leaving the day after tomorrow.  
          Mary  : Fine.  I hope you enjoy your stay.  
               The man will check out ________________ 
 
   1. tomorrow     2. in three days  
    3. as soon as possible   4. the day after tomorrow 
 
Situation:   You want to cheer your friend up by saying “If you do it regularly,  you’ll be 
very good at it.” 
 15.  What saying proverb is the most appropriate? 
  1. Practice makes perfect. 
  2. No one is too old to learn. 
  3. It’s half way done. 
  4. Do no wrong is do nothing. 
 
Directions:  Read the following passages and choose the best answer. 
   (Paragraph 1) New York is a fantastic city for everyone and you don’t have to spend 
a lot of money.  In fact, there are even some things you can do without spending a single cent. 
  (Paragraph 2) First of all, you can go on a tour of the New York Bay on one of the 
free Staten Island Ferries.  The tour takes you round the bay and you can see the Statue of 
Liberty and the district of Manhattan with all its famous skyscrapers and other buildings. 
  (Paragraph 3) After your ride, you can visit the Brooklyn Children’s museum Tickets 
are quite cheap and there are lots of fantastic exhibitions and activities for kids of all ages.  You 
can try on a costume, see animals and insects and take a look at the collection of 30,000 
objects around the world. 
  (Paragraph 4) You must also visit Central Park. You can sunbathe, fish in the lake or 
just go for a relaxing walk.  People from all over the world live here, so you can hear lots of 
different languages.  In the evening, you can go to the theatre on Broadway. If you’re lucky, 
you’ll get some cheap tickets. 
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  (Paragraph 5) And when you’ve finished looking at the sights, you can eat of course.  
You mustn’t leave without trying the local food.  Bagels are delicious chewy bread rings.  You 
can buy them on the street.  You must also try an original New York hotdog.  They’re cheap 
and tasty. 
  
16.  What is the shape of “bagels”? 
 
  1.         2.  
 
   
  3.         4.  
 
 17.  How do people know that the Easter day? 
  1. They decorate their house by colorful colors. 
  2. People light the candles. 
   3. People paint their houses. 
  4. People paint their eggs and have Bunny symbols. 
 
 18. Your friend did not get a scholarship to study abroad.  You try to cheer him up by 
saying, “______________” 
  1.  You can’t reach an old dog new tricks. 
  2.  Birds of a feather flock together. 
  3.  Every cloud has a silver lining. 
  4.  Strike while the iron’s hot.  
 
 19.  Daisy and Megan are making pumpkin ghost masks.  They are celebrating the 
festival. What festival are they celebrating? 
  1. Easter      2. Christmas  
   3. Halloween     4. Thanksgiving 
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 20. In the U.S., Thanksgiving is celebrated on: 
   1. The day before the Winter Solstice 
   2. The fourth Thursday of November 
   3. The Thursday after the full moon in November 
  4. The last Thursday of November 
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เฉลยข้อสอบข้อสอบ สาระท่ี 2  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

 

มาตรฐาน ต 2.1  ตัวช้ีวัด ม.3/2    

 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
1 3 11 2 
2 2 12 4 
3 4 13 1 
4 2 14 4 
5 1 15 1 
6 2 16 2 
7 3 17 4 
8 1 18 3 
9 4 19 3 
10 1 20 2 
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รวมข้อสอบสาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  มาตรฐาน  2.1 
 
Situation  :  Paul is talking to Kevin at school. 
 

Paul  :              (1)              ? 
Kevin  :  I'm cleaning my keyboard. 
Paul  :              (2)              ? 
Kevin  :  It's easy.          (3)              . 
Paul  :  Thanks 

 
1.  1. What can you do    2. What should you do 

3. What are you doing   4. What is being done to you 

2.  1. How do you do that    
2. Would you like to try it on 
3. Might you do the same thing again 
4. Should you be doing something else 

3.  1. I’ll lead you the way   2. I’ll show you how 
3. I’ll be right back    4. I’ll call someone up 

 

Situation: Daniel is asking Lisa to go somewhere. 

Daniel   :          (4)      ?   Do you want to go for a ride to that yogurt parlor? 
Lisa      :          (5)      . When you can pick me up? 
Daniel   :  In fifteen minutes. Wait for me in front of the bookstore. 
Lisa      :  Thanks.         (6)      . 
 

4.  1. What are you up to   2. What is wrong 
3. What's the matter   4. What's that all about 
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5.  1. I'm afraid not    2.I'd love to 
3. I'll lot you know    4. I'll think about it 

 
6.   1. Farewell      2. See you soon  

3. You’re welcome     4. Keep in touch 
Situation: Anthony is arguing with some friends. 
 

Anthony   :   I really want to get a tattoo. I think I'm going to do it.  
Susan      :           (7)      ? 
Anthony   :   To express my individuality.         (8)      . 
Margaret   :   Don't you know that tattooing can risk your future career as,    

   say: a teacher, a government official. a legal employee, etc. 
Anthony    :   OK.         (9)         . Maybe, I'll think about it a bit more. 

 
7.  1. What is the common tattoo 

2. Where do you get it done 
3. Whose tattoo is the most popular 
4. Why do you want to do something like that 
 

8.  1. What's new?    2. What a surprise! 
3. What a change!    4. What's wrong with it? 

 

9. 1. We lose     2. It's a close tie 
3. I see your point    4. It's a win-win situation 
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Situation: Emily is talking about an iris scan. 
 

Emily  :   Hey, everyone!       (10)         ? I just did it at Heathrow Airport. 
Maria  :   No, but I've heard it's better than fingerprinting or DNA profiling.    
     How does it work? 
Emily   :   You just stand in front of a camera and your eyes are digitally    
    photographed. Then, it checked against your records. 
Carol    :        (11)         when the scan doesn’t match your records? 
Emily    :    Well, I was wearing contact lenses and      (12)        .  

       They interviewed me for half an hour before letting me go. 
 
10.  1. What is an iris scan   
 2. Is iris scanning possible 

3. Have you ever had your iris scanned 
4. Does iris scanning involve physical contact 
 

11.   1. Why so    2. Who knows  

3. How is your iris   4. What happens 

12.  1. mine didn't match   2. it remembered me 
3. its patterns are clear   4. iris scanning was sale 
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Reading 5: Items 13 – 15  
Situation: Read the feature story. 

Celebrated on April 1, April fools' Day, also known as All Fools' Day, is 
a day for tricks, pranks and jokes. A simple example of a joke would be telling your friend that 
his shoelaces are undone. Then, when he bends down to do them up, you shout, 'April Fools' 

Although April Fools' Day, has been celebrated for several countries by 
different cultures, its exact origins remain a mystery. One theory suggests that the day comes 
from the change in the calendar in Europe from the Julian calendar to the Gregorian calendar. 
This moved the New Year from the April 1 to January 1. When people forgot and still 
celebrated the New Year on April 1, other people played practical jokes on them. 

Historians have linked April Fools' Day to festivals such as Hilaria. which 
was celebrated in ancient Rome at the end of March and involved people 
dressing up in disguises. There is also speculation that April Fools' Day was tied to the vernal 
equinox. or first day of spring in the Northern Hemisphere, when Mother Nature fooled people 
with changing. unpredictable weather. 
 
13.   What is the passage mainly about? 

1. April fools' pranks    
2. An ancient Roman festival 
3. The background of April Fools Day 
4. The change in the calendar in Europe 

 
14. Which of the following would NOT likely be a joke played on people on April-Fools' Day? 

1. Placing salt in a sugar bowl 
2. Covering a bar of soap in clear nail polish 
3. Untying shoelaces before taking shoes off 
4. Switching the signs for ladies' and men's toilet 
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15. What can be inferred from the passage? 
1. At the Hilaria festival, Roman people dressed up in traditional costumes. 
2. April Fools' Day may originate from the Romans' fondness for practical jokes. 
3. Practical jokes were played only on those who did not remember the New Year had 

been changed. 
4. Julian calendar was changed to Gregorian calendar because European people 

preferred to celebrate the New year in winter. 
16. Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 

Teacher   :   How was your trip to the museum? 
Student   :   I think they tried to give us too much information. 
Teacher   :   ____________________________. 
Student   :   We were not able to remember anything ! 

1. Did you see it?    2. Did you say anything? 
3. What do you mean?   4. Wasn’t it exciting? 

17. Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 
Jane   :   Can I help you carry those books? 
 Ann   :   Yes. __________________ 
Jane   :   Where do you want me to put them? 

1. I didn’t order them.    2. I really appreciate your help. 
3. I read many books each week.  4. I found your book on the  table. 

18. Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 
   Kim      :     What are you going to wear to the school party? 
   Nancy   :     ______________________________ . 
    Kim     :     You can’t do that. 
Nancy      :     What will happen if I do? 

1.   I didn’t go to school yesterday. 
2.   Maybe something casual like some old jeans. 
3.   He went shopping for some shirts. 
4.   They wore their regular school uniforms. 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 288 

 

19.   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. 

1. break the glass?    2. fix the broken seat? 
3. check with the bus driver?   4. walk to school instead? 

20. Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 
Teacher   :   You’re late again! 
 Student  :   __________________________. 
Teacher   :    That’s what you said the last three times. 
 Student   :   I really mean it this time. 

1. I am sorry about the mistake.  2. I can’t come today. 
3. I will be on time from now on.  4. I left it at home again. 

21. 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: 

1. Welcome to Thailand.   
2. Welcome back to Thailand. 
3. When was your last trip to Thailand? 
4. Where did you stay in Thailand last year? 
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22. Choose the most suitable statement based on the situation. 
You come to school late. When your teacher asks you why, you say: 

1. I got up late this morning.    
2. I had breakfast at seven o’clock. 
3. I always finish my homework on time. 
4. My parents are very responsible people. 

23. 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? 
1. You are taking much too long to do this! 
2. I am very upset that you haven’t done this yet! 
3. I know you are busy but that’s not a good excuse. 
4. I hope you don’t mind my asking, but have you seen my report yet? 

24. 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   :   _____________(24)__________ 

1. So do I.      2. You don’t? 
3. Yes, I saw it too.     4. I like it too. 

25. Choose the most suitable statement based on the situation. 
A friend dropped and broke his mobile phone. What would you say? 
1. Stop. You left your phone on your desk. 
2. Sorry, but it’s your own fault for leaving it at home. 
3. Oh, dear. You really should be more careful! 
4. Oh, I’m sorry to hear that. Do you remember when you had it last? 
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Situation  :  In class 

John :   Hey, Jim. Did you manage to get the homework done? 

Jim   : ___ (26)___ .  When is Mr. Smith going to collect it? 

John  :  Tomorrow, ____ (27)____ .   If you are not busy now, could you  help me? 

Jim  :   …….…. (28) ……….. 

26.       1.  Yes, of course    2.  I'm glad to 

  3.  No, I don't like it   4.   I must give it today 

27.     1.  I'm afraid not    2.   I'm doubtful 

    3.  I agree     4.    I think 

28.      1.  My tum    2.  You're  welcome 

     3.  With pleasure   4.  Thank you 

 

Situation  :  At school. 

Fonda   :    Are you okay ?  You look sad. 

Nancy   :   I got an 'F'  in  mathematics.   I   tried   my best, but   the   exam    

                was  too   difficult.  

Fonda  :    _____ (29) _____ . 

 

29.   1.  Don't   worry.  Be happy. 

2. Don't do  that   again. 

3. Don't give up. 

4. Don't tell anyone about   this. 

 

At a   seaside   resort: 

Sara: What shall we do  this afternoon? 

Sonia: _____ (30) ____ . 

Sara  :  Ummm.  It’ s   such  a boring activity. Why don’t  we  go diving? 

Sonia: ___ (31) ___ . 
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30.   1.   I   still have no idea what  to  do 

2.   Let's go sunbathing on the beach 

3.   I   have to ask the rest of us  first 

4.   Some of our friends won't go diving with  us 

 

31.  1.    I' m   afraid we can't 

2.    Because  it 's dangerous 

3.    That  sounds like a great idea 

4.    We   still have enough of time to go 

 

On  the  sky   train : 

Bill    :   Excuse   me.   Have we met before ? 

Ploy  :   I'm  not sure. ____ (32) ____ 

Bill    :   Yes. But   that was a year ago. I've moved to a new company. 

Ploy  :   Oh,  I see. Are you Bill? 

Bill    :   Yes. 

Ploy  :  _____(33) _____ . I'm Ploy. 

 

32.   1.  Did   you work at QD Company? 

     2. Is   your company near mine? 

3. Do  you love your job? 

4. Can   you remember my name? 

 

33.   1.  You’ re  so kind 

     2.  Good   night Bill 

      3.   It's   great we are friends 

     4.   Nice   to see you, Bill 
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Situation  :   Your  friend asks your advice about how to lose weight. 

34.    What will you say? 

1.  Your problem is that you weigh too much. 

2.  You need some good food for a happy life. 

3.  The best way to do is to exercise more. 

4.   If I were you, I'd gain some more weight. 

Situation  :   You  want   to   ask  your   co – worker  for   his  opinion  about   

your    presentation. 

35.    What   will  you  say ? 

1.   Am  I   good   enough ? 

2.   What do you think of it? 

3.   Is my presentation a good one? 

4.   Do you have any  idea? 

 

Situation  :   Your   friend  won  the first prize of lottery, but  he  lost all  

                   the lottery tickets. 

36.     What  will you say? 

1. Sorry to   hear   that. 

2. Congratulations 

3. All the best. 

4. You just have a bad day. 

 

Situation   :   A   groups   of   tourists   has   been  looking   for  the  Bangkok  

          map  for  quite  a  while ? 

37.   What will you say? 

1.   What   are   you   doing? 

2.   Do   you   want  to  take a  taxi ? 

3.   Where   are   you   from ? 

4.   Can  I   help  you ? 
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Conversation 2: Items  38 – 39  

Situation  :   A mother is calling her son downstairs. 

Mom     :   George, ______(38)______! You're going to miss the bus. 

George  : _____(39)_____. Please wait for me. 

Mom     :    What have you been doing all morning? 

George  :    I have been ____(40)____ 

Mom     :    Let me check it over, will you? 

George   :   Oh,  no ! 

38. 1.   Come  in       2.   get   out 

3.   hurry up     4.   run    back 

 

39. 1.  I'm great     2.  I'm there 

3.  I'm coming    4.  I'm George 

 

40. 1. taking a bath    2. writing an essay 

3. finishing a game    4. having breakfast in bed 

 

Conversation 3   :   Items  41 – 43 

Situation  :   James is asking June about a class he missed. 

James  : _______( 41 ) ______ ? 

June    :    It   was OK. There wasn't much to it. 

James  :    What did you have to do? 

June   :  _____ ( 42 ) _____  where we got to know each other a bit. 

James  :  That  sounds like fun.  

June    :  ____( 43 ) _____  actually. The teacher also gave us a reading   

             handout. Here, I got one for you. 

James  :    Thanks. 

June    :    That's what friends are for. 
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41.    1. Were you late    2. How was the class 

3.  Have you overslept   4. Did you the homework 

 

42.  1. We took a pretest     

2. We listened to a lecture 

3. We went over the reading handout  

4. We had an ice-breaking activity 

 

43.  1. It   was bored    2. We bored it 

3. I am boring    4. It   was rather boring 
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ค าอธิบายเฉลยรวมข้อสอบสาระที่  2  ภาษาและวัฒนธรรม   
มาตรฐาน  2.1 

 
Situation  :  Paul is talking to Kevin at school. 
 

Paul  :              (1)              ? 
Kevin  :  I'm cleaning my keyboard. 
Paul  :              (2)              ? 
Kevin  :  It's easy.          (3)              . 
Paul  :  Thanks 

 
1.  1. What can you do    2. What should you do 

3. What are you doing   4. What is being done to you 
 

Answer   3. What are you doing    ม.3/1   เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 

กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบข้อ  3  เพราะ  ถามว่า  คุณก าลังท าอะไรอยู่ 

2.  1. How do you do that    
2. Would you like to try it on 
3. Might you do the same thing again 
4. Should you be doing something else 
 

Answer  3. Might you do the same thing again    ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับ

บุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  ข้อ  3  เพราะ  ถามว่า  คุณท าให้ดูอีกคร้ังได้ไหม 

3.  1. I’ll lead you the way   2. I’ll show you how 
3. I’ll be right back    4. I’ll call someone up 
 

Answer  2. I’ll show you how   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 
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กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบข้อ  2  เพราะ  ตอบว่า   ฉันจะท าให้คุณดู 

 
Situation: Daniel is asking Lisa to go somewhere. 

Daniel   :          (4)      ?   Do you want to go for a ride to that yogurt parlor? 
Lisa      :          (5)      . When you can pick me up? 
Daniel   :  In fifteen minutes. Wait for me in front of the bookstore. 
Lisa      :  Thanks.         (6)      . 
 

4.  1. What are you up to   2. What is wrong 
3. What's the matter   4. What's that all about 
 

Answer     1. What are you up to    ม. 3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 

กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบข้อ  1  เพราะ  เป็นส านวน   แปลว่า  คุณก าลังท าอะไรอยู่  ( What  are  you   doing ?) 

5.  1. I'm afraid not    2.I'd love to 
3. I'll lot you know    4. I'll think about it 
 

Answer     2.I'd love to    ม. 3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 

กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบข้อ  2  เพราะ  แปลว่า  ฉันก็สนใจนะ / ฉันก็อยากจะไปนะ 

 
6.   1. Farewell      2. See you soon  

3. You’re welcome     4. Keep in touch 
 

Answer     2. See you soon   ม.3/2    อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม 

และประเพณีของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบข้อ  2  เพราะ  แปลว่า   แล้วเจอกัน 
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Situation: Anthony is arguing with some friends. 
 

Anthony   :   I really want to get a tattoo. I think I'm going to do it.  
Susan      :           (7)      ? 
Anthony   :   To express my individuality.         (8)      . 
Margaret   :   Don't you know that tattooing can risk your future career as,    

   say: a teacher, a government official. a legal employee, etc. 
Anthony    :   OK.         (9)         . Maybe, I'll think about it a bit more. 

7.  1. What is the common tattoo 
2. Where do you get it done 
3. Whose tattoo is the most popular 
4. Why do you want to do something like that 
 

Answer    4. Why do you want to do something like that    ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบข้อ  4  เพราะ  แปลว่า  ท าไมคุณถึงอยากจะท าอย่างนั้นหละ 

8.  1. What's new?    2. What a surprise! 
3. What a change!    4. What's wrong with it? 

 
Answer    4. What's wrong with it?   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 

กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและ ของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบข้อ  4  เพราะ  แปลว่า  เกิดอะไรขึ้น/  มีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่า 

9. 1. We lose     2. It's a close tie 
3. I see your point    4. It's a win-win situation 

 
Answer     3. I see your point   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 

กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกอบ  3  เพราะ  แปลว่า  ฉันเห็นด้วย 
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Situation: Emily is talking about an iris scan. 
 

Emily  :   Hey, everyone!       (10)         ? I just did it at Heathrow Airport. 
Maria  :   No, but I've heard it's better than fingerprinting or DNA profiling.    
     How does it work? 
Emily   :   You just stand in front of a camera and your eyes are digitally    
    photographed. Then, it checked against your records. 
Carol    :        (11)         when the scan doesn’t match your records? 
Emily    :    Well, I was wearing contact lenses and      (12)        .  

       They interviewed me for half an hour before letting me go. 
 
10.  1. What is an iris scan   
 2. Is iris scanning possible 

3. Have you ever had your iris scanned 
4. Does iris scanning involve physical contact 

Answer  3. Have you ever had your iris scanned   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  3  เพราะ  ถามว่า   คุณเคยสแกนม่านตาไหม 

11.   1. Why so    2. Who knows  

3. How is your iris   4. What happens 
Answer    4. What happens      ม. 3 / 2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม 

และประเพณีของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  4  เพระ  ถามว่า  เกิดอะไรขึ้น 

12.  1. mine didn't match   2. it remembered me 

3. its patterns are clear   4. iris scanning was sale 
 
Answer    1. mine didn't match      ม. 3 / 2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม 

และประเพณีของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบข้อ  1  เพราะแปล่า  ฉันคิดว่ามันไม่บันทึกข้อมูลของฉัน  / 
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Reading 5: Items 13 – 15  
Situation: Read the feature story. 

Celebrated on April 1, April fools' Day, also known as All Fools' Day, is 
a day for tricks, pranks and jokes. A simple example of a joke would be telling your friend that 
his shoelaces are undone. Then, when he bends down to do them up, you shout, 'April Fools' 

Although April Fools' Day, has been celebrated for several countries by 
different cultures, its exact origins remain a mystery. One theory suggests that the day comes 
from the change in the calendar in Europe from the Julian calendar to the Gregorian calendar. 
This moved the New Year from the April 1 to January 1. When people forgot and still 
celebrated the New Year on April 1, other people played practical jokes on them. 

Historians have linked April Fools' Day to festivals such as Hilaria. which 
was celebrated in ancient Rome at the end of March and involved people 
dressing up in disguises. There is also speculation that April Fools' Day was tied to the vernal 
equinox. or first day of spring in the Northern Hemisphere, when Mother Nature fooled people 
with changing. unpredictable weather. 
13.   What is the passage mainly about? 

1. April fools' pranks    
2. An ancient Roman festival 
3. The background of April Fools Day 
4. The change in the calendar in Europe 

Answer  3. The background of April Fools Day   ม. 3 / 2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา  

เลือกตอบข้อ 3   เพราะแปลว่า  ที่มาของวันแหง่การโกหก 

14. Which of the following would NOT likely be a joke played on people on April-Fools' Day? 
1. Placing salt in a sugar bowl 
2. Covering a bar of soap in clear nail polish 
3. Untying shoelaces before taking shoes off 
4. Switching the signs for ladies' and men's toilet 
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Answer   3. Untying shoelaces before taking shoes off   ม. 3 / 2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบข้อ  3  เพราะ  ความหมายไม่เข้าพวก   แปลว่า  เหตุการณ์กลับตาลปัตร 

15. What can be inferred from the passage? 
1. At the Hilaria festival, Roman people dressed up in traditional costumes. 
2. April Fools' Day may originate from the Romans' fondness for practical jokes. 
3. Practical jokes were played only on those who did not remember the New Year had 

been changed. 
4. Julian calendar was changed to Gregorian calendar because European people 

preferred to celebrate the New year in winter. 
 
Answer     3. Practical jokes were played only on those who did not remember the New Year 

had been changed.      ม. 3 / 2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของ

ภาษา 

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

 
Teacher   :   How was your trip to the museum? 
Student   :   I think they tried to give us too much information. 
Teacher   :   ____________________________. 
Student   :   We were not able to remember anything ! 
 

1. Did you see it?    2. Did you say anything? 
3. What do you mean?   4. Wasn’t it exciting? 

Answer  3. What do you mean?    ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 

กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ   3   เพราะแปลว่า   คุณหมายถึงอะไร 
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17. Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 
Jane   :   Can I help you carry those books? 
 Ann   :   Yes. __________________ 
Jane   :   Where do you want me to put them? 

1. I didn’t order them.   2. I really appreciate your help. 
3. I read many books each week.  4. I found your book on the  table. 

Answer    2. I really appreciate your help.   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 

กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบข้อ  2   เพราะแปลว่า    ฉันขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณ 

18. Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 
   Kim      :     What are you going to wear to the school party? 
   Nancy   :     ______________________________ . 
    Kim     :     You can’t do that. 
Nancy      :     What will happen if I do? 

1.   I didn’t go to school yesterday. 
2.   Maybe something casual like some old jeans. 
3.   He went shopping for some shirts. 
4.   They wore their regular school uniforms. 

Answer    2. Maybe something casual like some old jeans.  ม. 3 / 2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  2   เพราะแปลว่า   น่าจะเปน็เสื้อยดื    กางเกงยีนส์ 

19.   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. 

1. break the glass?    2. fix the broken seat? 
3. check with the bus driver?   4. walk to school instead? 
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Answer    4. walk to school instead?   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 

กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  4  เพราะแปลว่า   ท าไมคุณไม่เดินมาแทนการข้ึนรถล่ะ 

20. Choose the most suitable sentence to complete the conversation. 
Teacher   :   You’re late again! 
 Student  :   __________________________. 
Teacher   :    That’s what you said the last three times. 
 Student   :   I really mean it this time. 

1. I am sorry about the mistake.  2. I can’t come today. 
3. I will be on time from now on.  4. I left it at home again. 

 
Answer  3. I will be on time from now on.  ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทาง 

เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  3   เพราะแปลว่า  ต้ังแต่นี้เป็นต้นไป  ฉันจะมาให้ทันเวลา 

21. 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: 

1. Welcome to Thailand.   
2. Welcome back to Thailand. 
3. When was your last trip to Thailand? 
4. Where did you stay in Thailand last year? 

Answer    1. Welcome to Thailand.   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 

กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  1   เพราะแปลว่า   ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย 
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22. Choose the most suitable statement based on the situation. 
You come to school late. When your teacher asks you why, you say: 

1. I got up late this morning.    
2. I had breakfast at seven o’clock. 
3. I always finish my homework on time. 
4. My parents are very responsible people. 

 
Answer   1. I got up late this morning.   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 

กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  1   เพราะแปลว่า  เม่ือเช้านี้  ฉันต่ืนสาย 

23. 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? 
1. You are taking much too long to do this! 
2. I am very upset that you haven’t done this yet! 
3. I know you are busy but that’s not a good excuse. 
4. I hope you don’t mind my asking, but have you seen my report yet? 

Answer   4. I hope you don’t mind my asking, but have you seen my report yet? 

ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม 

ของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  4  เพราะแปลว่า  ฉันหวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไร   ถ้าจะถามว่าคุณเห็นรายงาน 
ของฉันหรือยัง 
24. 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   :   _____________(24)__________ 

1. So do I.      2. You don’t? 
3. Yes, I saw it too.     4. I like it too. 
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Answer   2. You don’t?  ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล 

และโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  2  เพราะแปลว่า  ท าไมคุณถึงไม่ชอบล่ะ 

25. Choose the most suitable statement based on the situation. 
A friend dropped and broke his mobile phone. What would you say? 
 

1. Stop. You left your phone on your desk. 
2. Sorry, but it’s your own fault for leaving it at home. 
3. Oh, dear. You really should be more careful! 
4. Oh, I’m sorry to hear that. Do you remember when you had it last? 

Answer    3. Oh, dear. You really should be more careful!   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  3  เพราะแปลว่า  คุณควรจะระมัดระวังให้มากกว่านี้ 
 
Situation  :  In class 

John :   Hey, Jim. Did you manage to get the homework done? 

Jim   : ___ (26)___ .  When is Mr. Smith going to collect it? 

John  :  Tomorrow, ____ (27)____ .   If you are not busy now, could you  help me? 

Jim  :   …….…. (28) ……….. 

 

26.       1.  Yes, of course    2.  I'm glad to 

  3.  No, I don't like it   4.   I must give it today 

 

Answer   1.  Yes, of course.     ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล 

และโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  1  เพราะแปลว่า  ใช่แน่นอน 

27.     1.  I'm afraid not    2.   I'm doubtful 

    3.  I agree     4.    I think 
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Answer    4.    I think   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคล 

และโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  4   เพราะแปลว่า    ฉันคิดว่า ............ 

 

28.      1.  My tum    2.  You're  welcome 

     3.  With pleasure   4.  Thank you 

 

Answer      3.  With  pleasure    ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสม 

กับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  3   เพราะแปลว่า  ด้วยความยินดี 

 

Situation  :  At school. 

Fonda   :    Are you okay ?  You look sad. 

Nancy   :   I got an 'F'  in  mathematics.   I   tried   my best, but   the   exam    

                was  too   difficult.  

Fonda  :    _____ (29) _____ . 

 

29.   1.  Don't   worry.  Be happy. 

2. Don't do  that   again. 

3. Don't give up. 

4. Don't tell anyone about   this. 

 

Answer    1.  Don't   worry.  Be happy.   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทาง 

เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  1   เพราะแปลว่า  อย่ากังวล  ท าใจให้สบาย 
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At a   seaside   resort: 

Sara: What shall we do  this afternoon? 

Sonia: _____ (30) ____ . 

Sara  :  Ummm.  It’ s   such  a boring activity. Why don’t  we  go diving? 

Sonia: ___ (31) ___ . 

 

30.  1.   I   still have no idea what  to  do 

2.   Let's go sunbathing on the beach 

3.   I   have to ask the rest of us  first 

4.   Some of our friends won't go diving with  us 

 

Answer     2.   Let's go sunbathing on the beach      ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  2   เพราะแปลว่า   ไปอาบแดดกันเถอะ 

31.  1.    I' m   afraid we can't 

2.    Because  it 's dangerous 

3.    That  sounds like a great idea 

4.    We   still have enough of time to go 

 

Answer     3.    That  sounds   like   a   great   idea     ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  2   เพราะแปลว่า   ไปอาบแดดกันเถอะ 

On  the  sky   train : 

Bill    :   Excuse   me.   Have we met before ? 

Ploy  :   I'm  not sure. ____ (32) ____ 

Bill    :   Yes. But   that was a year ago. I've moved to a new company. 

Ploy  :   Oh,  I see. Are you Bill? 

Bill    :   Yes. 

Ploy  :  _____(33) _____ . I'm Ploy. 
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32.   1.  Did   you work at QD Company? 

     2. Is   your company near mine? 

3. Do  you love your job? 

4. Can   you remember my name? 

 

Answer   1.  Did   you work at QD Company?  ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  1   เพราะแปลว่า   คุณเคยท างานที่บริษัทคิวดี  ใช่ไหม 

33.   1.  You’ re  so kind 

     2.  Good   night Bill 

      3.   It's   great we are friends 

     4.   Nice   to see you, Bill 

 

Answer      4. Nice   to see you  Bill    ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  4   เพราะแปลว่า   ยินดีที่ได้พบคุณ   บิล 

 

Situation  :   Your  friend asks your advice about how to lose weight. 

34.    What will you say? 

1.  Your problem is that you weigh too much. 

2.  You need some good food for a happy life. 

3.  The best way to do is to exercise more. 

4.   If I were you, I'd gain some more weight. 

 

Answer     3. The best way to do is to exercise more.    ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  3  เพราะแปลว่า   วิธีการที่ดีที่สุด  คือการออกก าลังกาย 
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Situation  :   You  want   to   ask  your   co – worker  for   his  opinion  about   

your    presentation. 

35.    What   will  you  say ? 

1.   Am  I   good   enough ? 

2.   What do you think of it? 

3.   Is my presentation a good one? 

4.   Do you have any  idea? 

Answer    2.   What do you think of it ?     ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ   2   เพราะแปลว่า   คุณคิดอย่างไรกับการน าเสนองานคร้ังนี้ 

Situation  :   Your   friend  won  the first prize of lottery, but  he  lost all  

                   the lottery tickets. 

36.     What  will you say? 

1. Sorry to   hear   that. 

2. Congratulations 

3. All the best. 

4. You just have a bad day. 

Answer   1. Sorry to   hear   that.   ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ   1  เพราะแปลว่า   เสียใจด้วย / เสยีใจด้วยที่ได้ยินเช่นนี้ 

Situation   :   A   groups   of   tourists   has   been  looking   for  the  Bangkok  

          map  for  quite  a  while ? 

37.   What will you say? 

1.   What   are   you   doing? 

2.   Do   you   want  to  take a  taxi ? 

3.   Where   are   you   from ? 

4.   Can  I   help  you ? 

Answer      4.   Can  I   help   you ?     ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
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เลือกตอบ   4   เพราะแปลว่า   ฉันช่วยเหลือคุณได้ไหม    ซ่ึงเป็นการพูดเม่ือเราต้องการที่จะเข้า 

ไปช่วยเหลือผู้อื่น 

 

Conversation 2: Items  38 – 39  

Situation  :   A mother is calling her son downstairs. 

Mom     :   George, ______(38)______! You're going to miss the bus. 

George  : _____(39)_____. Please wait for me. 

Mom     :    What have you been doing all morning? 

George  :    I have been ____(40)____ 

Mom     :    Let me check it over, will you? 

George   :   Oh,  no ! 

38. 1.   Come  in       2.   get   out 

3.   hurry up     4.   run    back 

Answer   3.   hurry up    ม. 3 / 2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ

เจ้าของภาษา 

เลือกตอบ   3   เพราะแปลว่า    รีบๆหน่อย    เป็นการเร่งให้ใครสักคนรีบท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

39. 1.  I'm great     2.  I'm there 

3.  I'm coming    4.  I'm George 

Answer     3. I'm coming      ม. 3 / 2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ  3   เพราะแปลว่า  ฉันก าลังมา 

40. 1. taking a bath    2. writing an essay 

3. finishing a game    4. having breakfast in bed 

Answer    2.   writing   an   essay    ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ   2   เพราะแปลว่า   ก าลังเขียนเรียงความ 
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Conversation 3   :   Items  41 – 43 

Situation  :   James is asking June about a class he missed. 

James  : _______( 41 ) ______ ? 

June    :    It   was OK. There wasn't much to it. 

James  :    What did you have to do? 

June   :  _____ ( 42 ) _____  where we got to know each other a bit. 

James  :  That  sounds like fun.  

June    :  ____( 43 ) _____  actually. The teacher also gave us a reading   

             handout. Here, I got one for you. 

James  :    Thanks. 

June    :    That's what friends are for. 

 

41.    1. Were you late    2. How was the class 

3.  Have you overslept   4. Did you the homework 

Answer   2. How was the class     ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ   2   เพราะแปลว่า  ชั้นเรียนเป็นอยา่งไรบ้าง 

42.  1. We took a pretest     

2. We listened to a lecture 

3. We went over the reading handout  

4. We had an ice-breaking activity 

Answer      4. We had an ice-breaking activity     ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ   4   เพราะแปลว่า   พวกเราก าลังท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม 

43.   1. It   was bored    2. We bored it 

3. I am boring    4. It   was rather boring 

Answer       4. It   was rather boring    ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง   

และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เลือกตอบ   4   เพราะแปลว่า   มันค่อนข้างน่าเบื่อ 
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ตัวช้ีวัด ม3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 
                ประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 
                และภาษาไทย 
 
ตัวช้ีวัด ม 3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับของไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 
เนื้อหา   

เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นหลักการใช้ภาษา โครงสร้างประโยคซึ่งมีเนื้อหาท่ีกว้าง จึงขอน าเสนอและสรุปเนื้อหาท่ี
มักจะออกข้อสอบบ่อย ๆ    
 

QUESTION TAG 
 

QUESTION TAG คือ รูปประโยคค าถามย่อๆ ท่ีถูกน ามาต่อท้ายประโยคบอกเล่า เพื่อใหประโยคนั้น
กลายเป็นประโยคค าถาม หรือเพื่อให้ผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ซึ่ง QUESTION  
TAG นี้จะใช้ในภาษาพูด 

 

*** ถ้าประโยคหลักเป็นประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) ส่วนของ Tag จะต้องเป็นประโยค
ปฏิเสธ (Negative Sentence) 

*** ถ้าประโยคหลักเป็นประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) ส่วนของ Tag จะต้องเป็นประโยคบอก
เล่า (Affirmative Sentence) 

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของภาษากับภาษา           
                      และวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ต 2.2  ม 3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ  และภาษาไทย 
 
ต 2.2  ม 3/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสมจุดประสงค์ 
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หลักการสร้าง Question tag มีดังต่อไปนี้ 

1. ประโยคบอกเล่าท่ีมีกริยาช่วย ( to be, V. to have, V. to do, will, would, shall, should, may, might, 
can, could) ให้ใช้กริยาช่วยเหล่านั้นมาท าเป็น Question tag ได้เลย เช่น 

• Jack is from Spain, isn’t he? 
• Mary can speak English, can’t she? 
• He shouldn’t say things like that, should he? 
• They aren’t funny, are they? 
2. ถ้าประโยคหลักอยู่ในรูปของ present simple (รูปประโยค ประธาน + กริยาช่อง 1)ให้ใช้ do, does เข้ามา
ช่วยในการสร้างส่วนของ Tag เช่น 
• She loves shopping, doesn’t she? 
• They have a lot of friends, don’t they? (have ในประโยคไม่ได้ท าหน้าท่ีเป็นกริยาช่วยแต่ท าหน้าท่ี
เป็นกริยาแท้ แปลว่า มี) 
3. ถ้าประโยคหลักอยู่ในรูปของ past simple (รูปประโยค ประธาน + กริยาช่อง 2) ให้ใช้ did เข้ามาช่วยในการ
สร้างส่วนของ Tag เช่น 
• You killed her, didn’t you? 
• He ate the banana, didn’t he? 
4. ถ้าประโยคหลักใช้ I’m ส่วนของ Tag ต้องใช้ aren’t I? แต่ถ้าประโยคหลักใช้ I’m not ส่วนของ Tag ต้องใช้ 
am I? เช่น 
• I am attractive, aren’t I? 
• I am not the last one, am I? 
5. ถ้าประโยคท่ีมี This is, That is อยู่ในประโยคหลัก ส่วนของ Tag จะต้องใช้เป็น Isn’t it? หรือ Is it? (ขึ้นอยู่ว่า
ประโยคหลักอยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธ) เช่น 
• This is my friend, isn’t it? 
• That is a book, isn’t it? 
6. ถ้าประโยคท่ีมี These are, Those  are อยู่ในประโยคหลัก ส่วนของ Tag จะต้องใช้เป็น aren’t  they? หรือ 
are they? (ขึ้นอยู่ว่าประโยคหลักอยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธ) เช่น 
• These are pens, aren’t they? 
• Those are not your shoes, are they? 
7. ถ้าประโยคหลักเป็นประโยคค าส่ัง(แต่ไม่ใช่ในเชิงปฏิเสธหรือประโยคค าส่ังท่ีไม่มี not) ส่วนของ Tag จะเป็น 
will you? หรือ won’t you? ก็ได้ เช่น 
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• Stop daydreaming, will / won’t you? 
• Be quiet, will / won’t you? 
8. ถ้าประโยคหลักเป็นประโยคค าส่ัง(ในเชิงปฏิเสธหรือประโยคค าส่ังท่ีมี not) ส่วนของ Tag จะเป็นต้องเป็น will 
you? เช่น 
• Don’t stop running, will you? 
*** อาจจ าไปเลยก็ได้ว่าถ้าประโยคหลักเป็นประโยคค าส่ัง ส่วนของ Tag จะเป็น will you? 
9. ถ้าประโยคหลักมี Let’s (Let us) ส่วนของ Tag จะต้องเป็น shall we? แต่ถ้าประโยคหลักมี 
Let+Objective+V.1 ส่วนของ Tag จะต้องเป็น will you?เช่น 
• Let’s go, shall we? 
• Let it go, will you? 
การตอบค าถามประโยค Question tag 
การตอบค าถามของประโยค Question tag นั้นเราจะใช้ Yes และ No เข้ามาช่วยในการตอบค าถาม 
• ถ้าประโยคหลักเป็นประโยคบอกเล่า 
• จะตอบ Yes เมื่อเราเห็นด้วยกับประโยคหลัก 
• จะตอบ No เมื่อเราไม่เห็นด้วยกับประโยคหลัก 
เช่น He can speak Thai, can’t he? (เขาพูดภาษาไทยได้,ใช่ไหม) 
Yes, he can. (ใช่ เขาพูดภาษาไทยได้) 
No, he can’t. (ไม่ เขาพูดภาษาไทยไม่ได้) 
• ถ้าประโยคหลักเป็นประโยคปฏิเสธ 
• จะตอบ No เมื่อเราเห็นด้วยกับประโยคหลัก 
• จะตอบ Yes เมื่อเราไม่เห็นด้วยกับประโยคหลัก 
เช่น You don’t like dog, do you? (คุณไม่ชอบสุนัข,ใช่ไหม) 
No, I don’t. (ใช่ ฉันไม่ชอบสุนัข) 
Yes, I do. (ไม่นะ ฉันชอบสุนัข) 
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Conditional Sentences 

Conditional Sentences are also known as Conditional Clauses or If Clauses. They are 
used to express that the action in the main clause (without if) can only take place if a certain 
condition (in the clause with if) is fulfilled. There are three types of Conditional Sentences. 

Conditional Sentence Type 1 

→ It is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. 
Form: if + Simple Present, will-Future 
Example: If I find her address, I’ll send her an invitation. 
Conditional Sentence Type 2 

→ It is possible but very unlikely, that the condition will be fulfilled. 
Form: if + Simple Past, Conditional I (= would + Infinitive) 
Example: If I found her address, I would send her an invitation. 
Conditional Sentence Type 3 

→ It is impossible that the condition will be fulfilled because it refers to the past. 
Form: if + Past Perfect, Conditional II (= would + have + Past Participle) 
Example: If I had found her address, I would have sent her an invitation. 

Present Perfect Tense 
present perfect tense ใช้เพื่อระบุความเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบันและอดีต เวลาท่ีส่ิงนั้น ๆ เกิดข้ึน คือ ก่อน
หน้านี้หรือในอดีตแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน และให้ความสนใจกับผลลัพธ์มากกว่าตัวการกระท าเอง 

Present Perfect Tense ถูกใช้เพื่ออธบิาย   
▪ ส่ิงหรือเหตุการณ์ท่ีเริ่มต้นในอดีตและยังคงเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน เช่น  I have lived in Bristol since 

1984 (= และตอนนี้ฉันก็ยังคงอยู่ท่ีนั่น) 
▪ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งและยังไม่เสร็จส้ิน เช่น She has been to the cinema twice this 

week (= ยังไม่หมดสัปดาห์) 
▪ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นซ้ า ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีไม่ได้ระบุไว้อย่างเจาะจงระหว่างอดีตและปัจจุบัน 

เช่น We have visited Portugal several times. 
▪ ส่ิงท่ีพึ่งท าเสร็จไปเมื่อสักครู่ท่ีผ่านมา มักจะใช้ค าว่า  'just' เช่น I have just finished my work. 
▪ การกระท าบางอย่างท่ีเวลาไม่ใช่ตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญหรือไม่ได้ระบไุว้อย่างชัดเจน เช่น  He has read 'War 

and Peace'. (= ผลจากการอ่านหนังสือของเขาเป็นส่ิงท่ีส าคัญ)   
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สิ่งที่เร่ิมต้นท าในอดีตและยังคงท าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

▪ They haven't lived here for years. 
▪ She has worked in the bank for five years. 
▪ We have had the same car for ten years. 
▪ Have you played the piano since you were a child? 

เม่ือช่วงระยะเวลาที่อ้างถึงยังไม่เสร็จสิ้น 

▪ I have worked hard this week. 
▪ It has rained a lot this year. 
▪ We haven't seen her today. 

สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างเจาะจงระหว่างอดีตและปัจจุบัน 

▪ They have seen that film six times 
▪ It has happened several times already. 
▪ She has visited them frequently. 
▪ We have eaten at that restaurant many times. 

สิ่งที่พึ่งท าเสร็จไปเม่ือสักครู่ที่ผ่านมา (+JUST) 

▪ Have you just finished work? 
▪ I have just eaten. 
▪ We have just seen her. 
▪ Has he just left? 

การกระท าบางอย่างที่เวลาไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญหรือไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน 

▪ Someone has eaten my soup! 
▪ Have you seen 'Gone with the Wind'? 
▪ She's studied Japanese, Russian, and English. 
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การสร้าง Present Perfect Tense 

        ค ากริยาใน present perfect tense จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ รูปท่ีถูกต้องของกริยาช่วย to 
have (present tense) + กริยาช่อง 3 (past participle) โครงสร้างของ past participle ได้แก่ ค ำกริยำ+
ed เช่น played, arrived และ looked เป็นต้น ส าหรับค ากริยาท่ีมีรูปพิเศษ (irregular verbs) ให้ดูท่ี ตาราง
ค ากริยาที่มีรูปพิเศษ ในส่วนท่ีเรียกว่า 'ค ากริยา' 

การใช้  for และ since ใน Present Perfect Tense 

             Present Perfect Tense ช่วยให้เราสามารถระบุเวลาได้ โดยดูจาก ระยะเวลา ท่ีเกิดขึ้น ด้วยการ
ใช้ for + ช่วงระยะเวลา หรือดูจากจุดเร่ิมต้น ด้วยการใช้ since + จุดเวลาที่เจาะจง  นอกจากนี้ ท้ัง for  และ 
since สามารถใช้ใน past perfect tense ได้อีกด้วย since สามารถใช้ได้ใน perfect tenses เท่านั้น ในขณะท่ี 
for  สามารถใช้ได้ใน simple past tense อีกด้วย 

for + ช่วงระยะเวลา 

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours 
I have worked here for five years. 

since + จุดเวลาที่เจาะจง 

since this morning, since last week, since yesterday 
since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock 
I have worked here since 1990. 

การใช้ for ใน Present Perfect Tense 

She has lived here for twenty years. 
We have taught at this school for a long time. 
Alice has been married for three months. 
They have been at the hotel for a week. 
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การใช้ since ใน Present Perfect Tense 

She has lived here since 1980. 
We have taught at this school since 1965. 
Alice has been married since March 2nd. 
They have been at the hotel since last Tuesday. 

ค าเชื่อม (conjunctions) 

         ค าเช่ือม ภาษาอังกฤษ มันก็คล้ายกับค าเช่ือมของไทยนั่นแหละ เป็นค าเช่ือมประโยคต่างๆเข้าด้วยกัน 

เพื่อให้ประโยคดูสลับซับซ้อนมากขึ้น ช่ือเรียกของมันก็คือ conjunction แปลว่า “ค าสันธาน” หรือ Linking 

Words (ค าเช่ือม) 

ลองดูประโยคท่ีไม่มีค าเช่ือม ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าไม่มีค าเช่ือมประโยคเข้าด้วยกัน 
• ผมชอบแมว 
• ผมชอบหมา 
• ผมไม่ชอบลิง 
ทีนี้ลองเอาค าเช่ือมมาใช้เช่ือมประโยคเข้าด้วยกันดู 
• ผมชอบแมวและหมา แต่ผมไม่ชอบลิง 
จะเห็นว่าค าเช่ือมจะช่วยให้ประโยคเด่ียว รวมตัวกันได้เป็นประโยคยาวๆ และดูดึขึ้นมาทันที 
conjunction สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทด้วยกันคือ 
1. Coordinating conjunctions 
2. Subordinating Conjunctions 
3. Correlative Conjunctions 

♦ หลักการใช้ Coordinating conjunctions 
ค าเช่ือมชนิดนี้ จะเป็นการเช่ือมประโยคท่ีมีน้ าหนักเท่ากัน  เข้าด้วยกัน ค าเช่ือมมีอยู่ด้วยกันดังนี้คือ And, but, 
for, nor, or, so, yet 
ตัวอย่างประโยค 
• And – แปลว่า และ เช่ือมประโยคไปในแนวเดียวกัน 
They chat on Facebook, and they chat on Line. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค และพวกเขาแชททางไลน์ 
• But – แปลว่า แต่ 
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They chat on Facebook, but they don’t chat on Line. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค แต่พวกเขาไม่แชททาง
ไลน์ 
• For – แปลว่า เพราะว่า 
They chat on Facebook or Line, for it’s easy. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค หรือไม่ก็ไลน์ เพราะวา่มันง่าย 
• Or – แปลว่า หรือ 
They chat on Facebook, or they chat on Line. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค หรือไม่ก็พวกเขาแชททางไลน์ 
• Nor – แปลว่า ไม่ท้ังสอง 
They chat on Facebook, nor they chat on Line. พวกเขาไม่แชทท้ังทางเฟสบุ๊ค ไม่แชทท้ังทางไลน์ 
• So – แปลว่า ดังนั้น 
They chat on Facebook, so they don’t chat on Line. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค ดังนั้นพวกเขาไม่แชททาง
ไลน์ 
• Yet – แปลว่า แต่ 
They chat on Facebook, yet they don’t chat on Line. พวกเขาแชททางเฟสบุ๊ค แต่พวกเขาไม่แชททาง
ไลน์ 

 ♦ หลักการใช้ Subordinating Conjunctions 
             ค าเช่ือมชนิดนี้ จะเป็นการเช่ือมประโยครองกับประโยคหลัก เข้าด้วยกัน ประโยครองคือประโยคท่ีส่ือ
ความหมายไม่สมบูรณ์  ค าเช่ือมท่ีอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ 
after (หลังจาก),  although (แม้ว่า), as (เพราะว่า), as far as (เท่าท่ี), as if (ราวกับว่า), as long as (ตราบใด
ท่ี), as soon as (ทันทีท่ี), as though (ราวกับว่า), because (เพราะว่า), before (ก่อน) , even if, even 
though (แม้ว่า), every time (ทุกที), if (ถ้า), in order that (เพื่อว่า), since (เพราะว่า), so (ดังนั้น), so that 
(เพื่อว่า), than (กว่า), though (แม้ว่า), unless (เว้นเสียแต่ว่า), until (จนกระท่ัง), when (เมื่อ), whenever(
เมื่อใดก็ตาม),  where (ท่ีซึ่ง),  whereas (ขณะท่ี),  wherever (ท่ีใดก็ตาม) และ while (ในขณะท่ี).  
อย่างท่ีบอกไปแล้วว่าตัวเช่ือมนี้จะเป็นการเช่ือประโยคหลักกับประโยครองเข้าด้วยกัน ดังนั้นให้สังเกตดีๆ ถ้า
ประโยครองจะตามหลังด้วยค าเช่ือมดังกล่าว ในขณะท่ีประโยคหลักไม่ต้องใช้ค าเหล่านี้ 
 
ตัวอย่างประโยค 
• I can do everything for you because I love you. 
ฉันท าให้เธอได้ทุกอย่าง เพราะว่าฉันรักเธอ 
• He will go homes after he finishes his work. 
เขาจะกลับบ้าน หลังจากเขาท างานเสร็จ 
• We take a bath before we eat breakfast. 
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พวกเราอาบน้ าก่อนพวกเรากินข้าวเช้า 
• We will eat dinner as soon as dad gets home. 
พวกเราจะกินข้าว ทันทีท่ีพ่อมาถึง 
• I will love you as long as you love me. 
ฉันจะรักคุณ ตราบใดท่ีคุณรักฉัน 
• He is running as if a lion is chasing him. 
เขาวิ่งราวกับว่า มีสิงโตก าลังไล่ล่าเขาอยู่ 
• She drinks water when she is thirsty only. 
หล่อนกินน้ าเมื่อหล่อนกระหายเท่านั้น 
• This is the house where we were born. 
นี่คือบ้าน ท่ีซึ่งเราถือก าเนิด 
 

♦ หลักการใช้ Correlative Conjunctions 

          ค าเช่ือมชนิดนี้การใช้งานคล้ายๆกับ Coordinating conjunctions ซึ่งเป็นการเช่ือมประโยคท่ีมีน้ าหนัก
เท่า ๆกัน แต่ค าเช่ือมนี้จะมาเป็นแพ็คคู่ ค าเช่ือมชนิดนี้ได้แก ่
• as…as แปลว่า ….เท่ากับ….. 
• both…and แปลว่า ท้ัง…..และ….. 
• either…or แปล่า ไม่….ก็… 
• neither…nor แปลว่า ไม่ท้ัง…….ไม่ท้ัง……. 
• just as…so  แปลว่า …..เหมือนกับท่ี….. 
• not only…but (also) แปลว่า ไม่เพียงแค่…..แต่ยัง….(อีกด้วย) 
• no sooner…than   ยังไม่ทันท่ี……ก…็.. 
• rather…than …….ดีกว่า…. 
• whether…or แปลว่า ว่า…..หรือ…. 
• the…the  แปลว่า ยิ่ง…..ยิ่ง…. 
ตัวอย่างประโยค 
• She is as tall as me. 
หล่อนสูงเท่ากับฉัน 
• She is both beautiful and nice. 
หล่อนท้ังสวยและนิสัยดี 
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• Either John or Jane must go home now. 
ไม่จอห์นก็เจนต้องกลับบ้านเด๋ียวนี้ 
• He is not only kind but also clever. 
เขาไม่เพียงแค่ใจดี แต่ยังฉลาดอีกด้วย 
• The more you give, the more you get. 
ยิ่งคุณให้ คุณยิ่งได้ 

หลักการใช้ Relative Clause 

Relative clause คือ อนุประโยคท่ีท าหน้าท่ีเหมือนกับ Adjective นั่นคือขยายค านามท่ีอยู่ข้างหน้า
, relative clause จะช่วยให้เรารู้ว่าส่ิงท่ีเราก าลังพูดถึงอยู่ คือ ส่ิงใด หรือ ใครกันแน่ ท้ังนี้ Relative 
Clause เวลาใช้จะตามหลัง Relative Pronoun (who, whom, which, that, whose) และสามารถแบ่งออกได้
เป็นสองประเภท คือ 

1. Defining Relative Clause 
2. Non-defining Relative Clause 
วิธีสร้างประโยคในรูปแบบ Relative Clause 
มีชายคนหนึ่งก าลังพูดกับเจนนี่   อยากรู้ว่าใครท่ีก าลังพูดกับเจนนี่  
A man is talking to Jenny. Do you know the man? 
ผู้ชายก าลังคุยกับเจนนี่ คุณรู้จักผู้ชายคนนั้นไหม? 
 
relative clause ช่วยให้ประโยคฟังดูราบรื่นขึ้น โดยปกติเวลาจะเปล่ียนประโยค 2 ประโยคให้เป็น Relative 
Clause เราจะดึงเอาส่วนท่ีเป็นประโยคหลักมาก่อนในท่ีนี้ก็คือ เราอยากรู้ว่าผู้ชายคือใคร ดังนั้น ประโยคหลักคือ : 
Do you know the man… 
จากประโยคข้างต้น เราไม่มีทางรู้เลยว่าผู้ชายท่ีพูดถึงเป็นใคร ดังนั้นเราจึงต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติม A man is talking 
to Jenny ใช้ A man เฉพาะในส่วนประโยคแรก และในส่วนท่ีสองเราแทนท่ีด้วย relative pronoun (ใช้ who 
ในกรณีอ้างถึงบุคคล) ดังนั้นประโยคจะเปล่ียนเป็น 
Do you know the man who is talking to Jenny? 
คุณรู้จักผู้ชายท่ีก าลังคุยกับเจนนี่ไหม? 
Defining และ Non-defining 
เราใช้ defining relative clause เพื่อบอกถึงส่ิงท่ีเราก าลังพูดถึง (หากขาดไปก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าพูดถึง
อะไร) เช่น 
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• I like the woman who lives next door. 
(ถ้าเราไม่บอกว่า ‘who lives next door’ ก็จะไม่ทราบเลยว่าหมายถึงผู้หญิงคนไหน). 
  
เราใช้ non-defining relative clause บอกถึงข้อมูลเพิ่มเติมของส่ิงท่ีเราก าลังพูดถึง (เราไม่จ าเป็นต้องมีข้อมูล
นี้เพื่อท่ีจะเข้าใจว่าพูดถึงอะไร) เช่น 

• I live in London, which has some fantastic parks. 
(ทุกคนทราบดีว่าลอนดอนอยู่ท่ีไหน ดังนั้น ‘which has some fantastic parks’ ถือเป็นข้อมูลเพิ่มเติม จะมี
หรือไม่มีก็ได้). 
รูปแบบการใช้ Defining relative clauses  
Defining Relative Clause โดยปกติแล้วจะมีลักษณะดังนี ้
1. ท าหน้าท่ีคล้ายค าคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อไปขยายนามท่ีอยู่ข้างหน้า ให้ได้ใจความสมบูรณ์และชัดเจนว่า 
หมายถึง ใคร ส่ิงไหน หรือ ของใคร เป็นต้น 
2. ไม่มีเครื่องหมาย comma (,) ค่ันระหว่างนามกับ Defining Relative Clause 
3. จะขึ้นต้นด้วยค าสรรพนาม (Relative Pronoun) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนามท่ีขยาย เช่น ถ้าขยายนามท่ีเป็น
คน Relative Pronoun ก็ต้องเป็นค าท่ีใช้แทนคน ฯลฯ 
 
หน้าที่ของ Relative Pronoun จะมีหน้าท่ีอยู่ 3 ประการหลัก คือ 
1. ท าหน้าที่เปน็ประธาน มี 2 แบบ คือ 
1.1 ถ้าเป็นคนใช้ who เช่น 
• I’m looking for a secretary who can use a computer well. 
ฉันก าลังมองหาเสมียนท่ีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
• She has a son who is a doctor. 
เธอมีลูกชายคนหนึ่งท่ีเป็นหมอ 
1.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของใช้ which หรือ that เช่น 
• We bought a house which / that is 200 years old. 
เราซื้อบ้านซึ่งอายุ 200 ปี 
• The iPad which / that is on the table is from America. 
ไอแพด ตัวที่อยู่บนโต๊ะ มาจากอเมริกา 

2.  ท าหน้าที่เป็นกรรม มี 2 แบบ คือ 
2.1 ถ้าเป็นคนใช้ whom เช่น 
• The woman whom I talked to yesterday is our new boss. 
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ผู้หญิงท่ีฉันคุยด้วยเมื่อวานคือเจ้านายใหม่ของเรา 
2.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของ ใช้ which หรือ that เช่น 
•  I like the puppy which Gabriel bought last week. 
ฉันชอบลูกสุนัขท่ีกาเบรียลซื้อมาเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว 
3 ท าหน้าที่เป็นเจ้าของ มี 2 แบบ คือ 
3.1 เป็นคน ใช ้whose เช่น 
• The man whose car is blue is Mark. 
ผู้ชายท่ีรถของเขาสีน้ าเงินคือ มาร์ค 
3.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของให้ใช้ of which เช่น 
• The cabinet of which drawer is broken has already been repaired. 
ตู้ท่ีล้ินชักเสียมีคนมาซ่อมแล้ว 
Non-defining relative Clause มีลักษณะท่ีส าคัญ อยู่ 3 ประการ 
    1. เป็น clause ท่ีเพิ่มเข้ามา ไม่มีความจ าเป็น แก่ใจความในประโยค เพียงแต่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ได้ความ
ละเอียดมากขึ้น 
    2. ต้องมีเครื่องหมาย comma ข้างหน้าและข้างหลัง clause เสมอ 
    3. ต้องใช้ relative pronouns ซึ่งไม่ช้ีเฉพาะเจาะจง เช่น who, whom,  whose หรือ which เท่านั้น จะ
ใช้ that ไม่ได้เลย 
 
ตัวอย่างเช่น  
• My boss, who is very nice, lives in Manchester. 
• My sister, who I live with, knows a lot about cars. 
• My bicycle, which I’ve had for more than ten years, is falling apart. 
ตัวอย่างและรูปแบบการใช้งาน Relative Pronouns 
 

relative 
pronoun 

use example 

Who subject or object pronoun for people 
I told you about the 
woman who lives next 
door. 
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which 
subject or object pronoun for animals 
and things 

Do you see the 
cat which is lying on the 
roof? 

which referring to a whole sentence 
He couldn’t 
read which surprised me. 

whose possession for people animals and things 
Do you know the 
boy whose mother is a 
nurse? 

whom 

object pronoun for people, especially in 
non-defining relative clauses (in defining 
relative clauses we colloquially 
prefer who) 

I was invited by the 
professor whom I met at 
the conference. 

That 
subject or object pronoun for people, 
animals and things in defining relative 
clauses (who or which are also possible) 

I don’t like the 
table that stands in the 
kitchen. 

 
ตัวอย่างและรูปแบบการใช้งาน Relative Adverbs  
Relative adverb (where/when/why) จะถูกใช้แทนท่ี Relative Pronoun และ Preposition ลองดู
ประโยคตัวอย่างจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะ 
That’s the restaurant in which we had dinner last night. 

→ That’s the restaurant where we had dinner last night.  
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relative 
adverb 

meaning use example 

When in/on which 
refers to a time 
expression 

the day when we met him 

where in/at which refers to a place the place where we met him 

Why for which refers to a reason the reason why we met him 

 
การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดของค าคุณศัพท์และค ากริยาวิเศษณ์ (Comparison) 

 การเปรียบเทียบมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบคือ 
1. การเปรียบเทียบในขั้นปกติ  มีโครงสร้างดังนี้ ค าท่ีน ามาเปรียบเทียบอยู่ระหว่างคือค าคุณศัพท์ 
(adjective) และค ากริยาวิเศษณ์ (adverb) 
as.........as  ใช้แสดงการเปรียบเทียบท่ีเท่ากัน 
Natee is as old as Ladda. 
not as....as /not so ........as   ใช้แสดงการเปรียบเทียบท่ีไม่เท่ากัน 
Today is not so hot as yesterday. 
the same......as  ใช้แสดงการเปรียบเทียบท่ีเท่ากัน ค าท่ีใช้ระหว่าง the same ......as จะต้องเป็นค านาม เช่น 
Kanda's salary is the same as mine. หรือ Kanda gets the same salary as me. 
 
Note: หลัง as/than ถ้าไม่มี verb ตาม เราจะใช้ me/ him/ her/ them/ us 
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2. การเปรียบเทียบในขั้นกว่า (comparative degree) เป็นการเปรียบเทียบคน 2 คน  
ส่ิงของ 2 ส่ิงมีโครงสร้างดังนี ้

adj./adv +er than 

 

more +adj./adv than 

He is older than me.            
She is happier than him.                 
She is more intelligent than me. 
Note: 1.ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าเราสามารถใช้ a bit , a little, a lot, much, far,หรือ rather ขยาย  
adjective หรือ adverb เช่น 
Pranee works much harder than Nittaya.  
The blue car is rather nicer than the red one.  
2. ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าเมื่อต้องการแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นหรือแปรตรงต่อกัน 
และในข้อความในส่วนท่ีสองมักจะเป็นผลของข้อความในส่วนแรกมีโครงสร้างดังนี้ 
the + adj./adv ขั้นกว่า + (N) + (clause), the+ adj./adv ขั้นกว่า + (N) +(clause) 
The harder you study, the more you learn. 
The faster you drive, the more dangerous it is.  
3. การเปรียบเทียบในขั้นสูงสุด (superlative degree) เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นท่ีสุด 
มีโครงสร้างดังนี ้

the +adj./adv +est 

  

the most +adj./adv 

Tom is the tallest in the class.  
Sunee is the most beautiful woman in Chiang Mai.  
และถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าน้อยท่ีสุดใช้โครงสร้างนี้ 
the least +adj./adv 
This is the least expensive shirt I've ever bought.  
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การเปลี่ยนขั้นปกติใหเ้ป็นขั้นกว่าและข้ันสูงสุด 
เติม er และ est ในค าพยางค์เดียว 

             
                 He is tall. 
                 He is taller than me. 
                 He is the tallest player on the team. 
2.  เป็นค าพยางค์เดียวมีสระเดียวและตัวสะกดเดียวท าเป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุดด้วยการเติม 
ตัวสะกดอีกตัวแล้วเติม er และ est  

             
                   She is fat. 
                   She is fatter than her sister. 
                
     
 
She is the fattest girl in the company. 
3. ค าพยางค์เดียวและสองพยางค์ท่ีลงท้ายด้วย y ให้เปล่ียน y เป็น i แล้วเติม er ในขั้นกว่า เติม est ในขัน้
สูงสุด 

             
 
                   Math is easy. 
                   Math is easier than chemistry. 
                    
 

https://sites.google.com/site/nathipa489/bth-thi-3-comparisons/3-2-kar-periyb-theiyb-khan-kwa-laea-khan-sungsud-khxng-kha-khunsaphth-laea-kha-kriya-wisesn/%E0%B8%81.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nathipa489/bth-thi-3-comparisons/3-2-kar-periyb-theiyb-khan-kwa-laea-khan-sungsud-khxng-kha-khunsaphth-laea-kha-kriya-wisesn/ghtg.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nathipa489/bth-thi-3-comparisons/3-2-kar-periyb-theiyb-khan-kwa-laea-khan-sungsud-khxng-kha-khunsaphth-laea-kha-kriya-wisesn/%E0%B8%81.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nathipa489/bth-thi-3-comparisons/3-2-kar-periyb-theiyb-khan-kwa-laea-khan-sungsud-khxng-kha-khunsaphth-laea-kha-kriya-wisesn/fff.jpg?attredirects=0
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Math is the easiest subject at school. 
 
4. ค าท่ีมีสองพยางค์และลงด้วย er, re, le และ ow เติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุงสุด 
 
    clever cleverer cleverest ฉลาด 
    simple simpler simplest ง่าย 
    narrow narrower narrowest แคบ 
    shallow shallower shallowest ต้ืน 
    bitter bitterer bitterest ขม 
    noble nobler noblest มีเกียรต ิ

                  I am clever. 
                  I am cleverer than you. 
                  I am the cleverest student in my grade. 
5. ค ากริยาวิเศษณ์ท่ีลงท้ายด้วย ly ให้เติม more ในขั้นกว่าและเติม most ในขั้นสุงสุด 
    slowly more slowly most slowly ช้า 
    loudly more loudly most loudly ดัง 
    quickly more quickly most quickly เร็ว 

 
 6. ค าท่ีสามารถเติมได้ท้ัง er, est หรือ more, most 
    clever cleverer 

more clever 
cleverest 
most clever 

ฉลาด 

    quiet quieter 
more quiet 

quietest 
most quiet 

เงียบ 

    handsome handsomer 
more handsome 

handsomest 
most handsome 

หล่อ 

    cruel crueler 
more cruel 

cruelest 
most cruel 

ใจร้าย 

   common commoner 
more common 

commonest 
mos t common 

ธรรมดา 
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7. ค าคุณศัพท์ท่ีมีสองพยางค์ออกเสียงยาวใช้ more และ most 
   useful more useful most useful มีประโยชน์ 
   selfish more selfish most selfish เห็นแก่ตัว 
   honest more honest most honest ซื่อสัตย ์
   fertile more fertile most fertile อุดมสมบูรณ์ 

 
8. ค าคุณศัพท์ท่ีสามพยางค์ขึ้นไปให้ใช้ more และ mostได้เท่านั้น 
   dangerous more dangerous most dangerous อันตราย 
   beautiful more beautiful most beautiful สวยงาม 
   interesting more interesting most interesting น่าสนใจ 
   difficult more difficult most difficult ยาก 
   important more important most important ส าคัญ 
   suitable more suitable most suitable เหมาะสม 

 
9. ค าท่ีไม่เป็นไปตามกฎ 
 

   good (well) better best ดี 
   bad worse worst เลว 
   much, many more most มาก 
   little less least น้อย 
   few fewer fewest น้อย 
   near nearer nearest ใกล้ 
   Far farther/ further farest/ furthest ไกล 
   good (well) better best ดี 

 

Question words 

  Question words คือค าท่ีใช้แสดงค าถาม ในท่ีนี้ขอเสนอ 9 ตัว คือ What (อะไร) Where (ท่ี
ไหน) Why (ท าไม) How (อย่างไร) Who (ใคร) Whom (ใคร) Whose (ของใคร) When 
(เมื่อไร) Which (อันไหน) ซึ่งแต่ละตัวมีวิธีการใช้แสดงค าถาม ต่างๆ กันดังนี้ 
 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 329 

 

           What (อะไร) ใช้ถามเกี่ยวกับคน สัตว์ หรือส่ิงของ โดยท่ัวๆ ไป เช่น 
           What is your family name? นามสกุลของคุณคืออะไร 
           What is between a pencil and a pen? อะไรอยู่ระหว่างดินสอและปากกา 
 
      ใช้ What ถามเกี่ยวกับอาชีพ เช้ือชาติ หรือสถานภาพ เช่น 
           What do you do? คุณมีอาชีพอะไร 
           What is your nationality? คุณมีสัญชาติอะไร 

      ใช้ What ถามเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะของบุคคลหรือลักษณะท่ัวไป เช่น 
           What is the weather like? ลักษณะอากาศเป็นอย่างไร 

      ใช้ What....for? ถามในความหมาย "เพื่ออะไร ท าไม" เช่น 
           What did you do that for? คุณท าเช่นนี้เพื่ออะไร 

         Which (อันไหน ส่ิงไหน) ใช้ถามเกี่ยวกับคน สัตว์ หรือส่ิงของ ต้องการทราบอย่างแน่ชัด เฉพาะเจาะจงว่า คนไหน 
ตัวไหน ส่ิงไหน หรือใช้ถามเพื่อให้เลือกจากจ านวนท่ีมีอยู่ เช่น 
      Which car do you like? รถคันไหนท่ีคุณชอบ 

       When (เมื่อไร) ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น 
       When do you arrive? คุณมาถึงเมื่อไร 
       Where (ท่ีไหน) ใช้ถามเกี่ยวกับสถานท่ี เช่น 
       Where will you go tonight? คืนนี้คุณจะไปไหน 
 
      Who (ใคร) ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล โดยบุคคลนั้นจะท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค เช่น 
             Who comes with you? ใครมากับคุณ 
 
      Whom (ใคร) ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล โดยบุคคลนั้นจะท าหน้าท่ีเป็นกรรมของประโยค เช่น 
             Whom did you meet yesterday? เมื่อวานนี้คุณพบใคร 
 
      Whose (ของใคร) ใช้ถามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น 
             Whose fountain-pen is this? ปากกาหมึกซึมด้ามนี้เป็นของใคร 
             Whose bag is that? กระเป๋าใบนั้นของใคร 
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       Why (ท าไม) ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเหตุผล สาเหตุ เช่น 
             Why did you come late? ท าไมคุณถึงมาสาย 
             Why do you believe that? ท าไมคุณถึงเช่ือเช่นนั้น 
       How (อย่างไร) ใช้ถามความหมายของลักษณะอาการต่างๆ เช่น 
             How do you come to school? คุณมาโรงเรียนอย่างไร 
             How are you today? วันนี้คุณสบายดีไหม 

ตัวอย่างประโยค 

   1. กลุ่ม Wh-Question Words  
   2. กลุ่ม How  
 
รายละเอียดต่างๆ อาจารย์ขออธิบายไปทีละกลุ่มนะครับ เริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเลย 
 
1. กลุ่ม Wh-Questions คือ กลุ่มค าที่ใช้ในการสร้างค าถามและประโยคค าถามที่ขึ้นต้นด้วย  
Wh ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มค าดังต่อไปนี้  
 
   What, Where, When, Why, Who, Which ซึ่งแต่ละค ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
1.1. What นัน้ใช้ถามค าถามหรือสอบถามข้อมูลได้ในทุกรูปแบบรวมถึงการถามเร่ืองเวลา
ด้วย What นั้นให้ความหมายว่า ‘อะไร’ ตัวอย่างเช่น 
 
   What do these phrases mean? วลีเหล่านี้หมายถึงอะไร? 
   What time is it right now? ตอนนี้เวลากี่โมงแล้ว?  
   What are you doing now? คุณก าลังท าอะไรอยู่ตอนนี้?  
 
1.2. Where นั้นโดยปกติแล้วมักใช้ถามข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ ซึ่งให้ความหมายว่า  

‘ท่ีไหน’ ตัวอย่างเช่น 
 
   Where do you live? คุณอาศัยอยู่ท่ีไหน? 
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   Where are you going? คุณก าลังจะไปไหน? 
   Where does she study? เธอเรียนอยู่ท่ีไหน? 
   Where will you get off the sky train? คุณลงรถไฟฟ้าท่ีสถานีไหน 
 
1.3. When นั้นโดยปกติแล้วมักใช้ถามเวลา ซึ่งให้ความหมายว่า ‘เม่ือไหร่’ ตัวอย่างเช่น  
 
   When do we start working on the new project? พวกเราจะเริ่มท าโปเจคใหม่เมื่อไหร่? 
   When does she come home? หล่อนจะกลับมาท่ีบ้านเมื่อไหร่? 
   When do they leave Thailand? พวกเขาจะออกจากประเทศไทยเมื่อไหร่?  
  1.4 Why นั้นโดยปกติแล้วมักใช้ถามเหตุผล แปลว่า ‘ท ำไม’ ซึ่งโดยปกติแล้วคู่สนทนาท่ีเป็นฝ่าย
ถูกถามมักจะตอบ ด้วยประโยคหรือวลีท่ีขึ้นต้นด้วย Because (เพราะว่า) + Reason (เหตุผล) 
ตัวอย่างเช่น  
 
   Why do you come here late? ท าไมถึงมาท่ีนี่สาย? 
   Why does it have to be me? ท าไมมันต้องเป็นฉัน? 
 
  1.5 Who นั้นโดยปกติแล้วมักใช้ถามเก่ียวกับบุคคล แปลว่า ‘ใคร’ ตัวอย่างเช่น 
 
   Who is that guy? ผู้ชายคนนั้นเป็นใคร? 
   Who are you? คุณเป็นใคร 
   Who stole my umbrella? ใครขโมยร่มผมไปครับ?  
 
   1.6. Which นั้นโดยปกติแล้วมักใช้ถามค าถามในลักษณะที่เป็นตัวเลือก ให้ความหมายว่า ‘สิ่ง
ไหน,อันไหน,อย่างไหน’ สามารถใช้โดดๆหรือตามด้วยค านาม ตัวอย่างเช่น  
 
   Which words are incorrect? ค าไหนบ้างท่ีผิด? 
   Which is your book? หนังสือของคุณเล่มไหน? 
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2. กลุ่ม How คือ กลุ่มประโยคค าถามที่ขึ้นต้นด้วย How ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มค าดังต่อไปนี้  
 
               How, How + Adj., How + much/many ซึ่งรายละเอียดนั้นมีดังต่อไปนี้  
 
    2.1. How นั้นมักใช้ถามเก่ียวกับสภาพของสิ่งต่างๆ เช่น ทุกข์สุขดิบของบุคคล สภาพ
อากาศ ให้ความหมายว่า '.... เปน็อย่างไรบ้าง'เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 
   How are you? คุณเป็นอย่างไรบ้าง? 
   How is the weather? อากาศเป็นอย่างไรบ้าง? 
   How is your holidays? วันหยุดเป็นยังไงบ้าง? 
   How is your day? วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง? 
   How do I look? ผมดูเป็นอย่างไรบ้าง? 
   How is your mom? แม่ของคุณเป็นอย่างไรบา้ง? 
 
   2.2. How + Adjective [ค าคุณศัพท์] นั้นสามารถใช้ถามค าถามได้หลายรูปแบบทั้ง สภาวะ
หรือสภาพของสิ่งต่างๆ, ระยะทาง, ขนาดของสิ่งต่าง, อายุ, ความสูง ตัวอย่างเช่น 
   How far is it from here? มันไกลจากท่ีเท่าไหร่คะ? 
   How deep is this river? แม่น้ าสายนี้ลึกเท่าไหร่ครับ?  
   How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่ครับ?  
 
2.3. How + much/ many นั้นโดยปกติแล้วที่พบบอ่ยๆมักใช้ถามปริมาณของสิ่งต่างๆ เช่น 
 
   How much is that? 
   How much money do you have? คุณมีเงินเท่าไหร่?  
   How many books are there in your room? ในห้องของคุณมีหน้งสือกี่เล่ม?  
 
*** How much......? มักใช้กับค านามนับไม่ได้ 
     How many……? มักใช้กับค านามนับได้ 
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หลักการใช้ Must – Have to และ Mustn’t – Don’t have to 

must  

must ใช้ในกรณีที่เราคิดเองว่าต้องท า โครงสร้างคือ must + verb infinitive (กริยาช่อง1) เช่น 
 
I must go to the hospital.  
(ฉันต้องไปโรงพยาบาล : เป็นความคิดของเราเองท่ีว่าต้องไป เพราะอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเลยต้องไปตรวจท่ี
โรงพยาบาล) 
 
I must stop smoking. 
(ฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ : ตัวเราต้องการเลิกเอง)  
 
I must finish this work today. 
(ฉันต้องท างานนี้ให้เสร็จวันนี้ : ตัวเราคิดเองว่าจะท าให้เสร็จวันนี้)  
 
I must go to supermarket today. Because cosmetic sale finishes today. 
(ฉันต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ เพราะเครื่องส าอางลดราคาวันนี้วันสุดท้ายแล้ว)  
 
That movie is very funny! You must watch it! 
(หนังเรื่องนัน้สนุกมาก คุณต้องดูมันนะ)  

have to 

have to ใช้ในกรณีที่สถานการณ์เป็นตัวบังคับให้เราจ าเป็นต้องท า ซ่ึงเราอาจจะไม่อยากท า อาจเป็นกฎหรือ
ข้อบังคับให้ท า   โครงสร้างคือ have to + verb infinitive (กริยาช่อง1) เช่น 
 
I have to stop smoking. 
(ฉันจ าเป็นต้องเลิกสูบบุหรี่ : หมออาจจะส่ังให้เลิกสูบ) 
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I have to go to supermarket today. Because my mom asked me to buy something. 
(ฉันต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ เพราะแม่บอกให้ซือ้ของบางอย่าง)  
 
Doctors sometimes have to work on Sunday. 
(บางครั้งบรรดาคุณหมอก็ต้องท างานวันอาทิตย์ : เป็นกฎในอาชีพท่ีต้องท า)  
 
She has to go to the hospital. 
(เธอต้องไปโรงพยาบาล) 

 

ข้อสังเกต : ประธาน I, You, We, They และประธานพหูพจน์อืน่ ๆ ใช้ have to 

               ประธาน He, She, It และประธานเอกพจน์อื่น ๆ ใช้ has to 
               รูปอดีตใช้ had to 

สรุปความแตกต่างของ Must กับ Have to 

Must Have to 

     1. ใช้ในกรณีท่ีเป็นความต้องการของเราเอง 
     1. ใช้ในกรณีท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นต้องท า อาจเป็นกฎหรือ
ข้อบังคับ 

     2. โครงสร้าง must + verb infinitive (V.1)      2. โครงสร้าง have to + verb infinitive (V.1) 

     I must go to supermarket today. Because 
cosmetic sale finishes today. 
     (ฉันต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ เพราะเครื่องส าอาง
ลดราคาวันนี้วันสุดท้ายแล้ว) 

     I have to go to supermarket today. Because 
my mom asked me to buy something. 
     (ฉันต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ เพราะแม่บอกให้ซื้อ
ของบางอย่าง) 

     I must stop smoking. 
     (ฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ : ตัวเราต้องการเลิกเอง) 

     I have to stop smoking. 
     (ฉันจ าเป็นต้องเลิกสูบบุหรี่ : หมออาจจะส่ังให้เลิกสูบ) 

     I must buy a new mobile phone. 
     (ฉันต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ : ต้องการซื้อเอง) 

     I have to buy a new mobile phone. 
     (ฉันจ าเป็นต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ : อาจมีเหตุ
จ าเป็นหรือมีใครแนะน าให้ซื้อ 
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ในรูปประโยคบอกเล่าและค าถาม must กับ have to มีความคล้ายกัน แต่เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธจะแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ดังนี้ 

mustn’t (must not) 

        mustn’t หมายถึง “ต้องไม่...”  ซ่ึงเป็นกฎหรือข้อบังคับว่า “ห้ามท า” โครงสร้างคือ mustn’t + verb 
infinitive (V.1) เช่น  
 
You mustn’t drink if you’re going to drive. 
(คุณต้องไม่ด่ืมเหล้าถ้าคุณจะขับรถ : เพราะผิดกฎหมาย) 
 
You mustn’t take photos here. 
(คุณต้องไม่ถ่ายรูปท่ีนี่ : เพราะเป็นกฎห้ามถ่าย)  
 
You mustn’t cross the road when there is a red light. 
(คุณต้องไม่ข้ามถนนเมื่อมีสัญญาณไฟแดง) 
In football you mustn’t touch the ball with your hands. 
(ในกีฬาฟุตบอลคุณต้องไม่ให้มือของคุณสัมผัสโดนลูกบอล : เพราะเป็นกฎของกีฬาฟุตบอล)  

don’t have to/doesn’t have to 

      don’t have to/doesn’t have to หมายถึง “ไม่จ าเป็นต้อง...” นั่นคือจะท าหรือไม่ท าก็ได้ โครงสร้างคือ     
don’t have to/doesn’t have to + verb infinitive (V.1) เช่น   
He doesn't have to wear a suit to work but he usually does. 
(เขาไม่จ าเป็นต้องใส่สูทไปท างานก็ได้ แต่เขาก็ใส่ไปเป็นปกติ) 
I don’t have to clean my room every day. 
(ฉันไม่จ าเป็นต้องท าความสะอาดห้องทุกวัน)  
Teachers don’t have to work on Sunday. 
(บรรดาคุณครูไม่จ าเป็นต้องท างานวันอาทิตย์)  
You don’t have to hurry, but you mustn’t be late. 
(คุณไม่จ าเป็นต้องรีบก็ได้ แต่คุณห้ามสายนะ)  
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ข้อสอบสาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

 
มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ  
                        ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตัวชี้วัด ม 3/1     เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง   
                       ประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ  
                       ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
ตัวชี้วัด ม 3/2     เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ  
                       เป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  และน าไปใช้อย่าง 
                       เหมาะสมจุดประสงค์ 

 
Choose the best answer. 
 1. Helen lived in England when she was young,__________? 

 1. isn’t she   2. doesn’t she  
 3. didn’t she    4. can’t she 

 2. They haven’t turned it off,_____________? 
   1. haven’t they  2. Did they 
   3. have they   4. Doesn’t they 
 3. He never drinks milk in the morning,______? 
   1. did he   2. didn’t he 
   3. does he   4. doesn’t he 
 4. I promise to call you back_______ I complete finish my homework. 
   1. until   2.while 
   3. so that   4. as soon as 
 5.  Petty: Do you have today’s newspaper? 
   Frank: Yes! I _______it's this morning. 
   1. buy    2. Bought  
   3.  am buying  4. was buying 
 6.  How long_________your uncle been _________ the car? 
   1. did, wash   2.does, wash 
   3. would be   4. Has, washing 
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 7. If he had married her, they__________ very happy together. 
   1. will be  2. Won’t be 
   3. would  be   4. Would have been 
 
 8.  If everybody_________the rules, the social_______peace. 
   1. obeys, will be  2. obey, will be 
   3. would forgive  4. Could obey,is 
 
 9. If she told the truth, they_______ her. 
   1. forgive   2. Were forgiving 
   3.would forgive  4. Have forgiven 
 
 10. My grandparents’house_______in the the 19th century 
   1. was built   2. Will build 
   3. is building   4. Has been built 
 
Passage  (Questions 11-15) 
    A big bow! Of milk and cereal can be a great way to start the day. (11)______ 
breakfast cereals and snack bars contain nutrients (12 )_________ help our bodies stay 
(13)_______ and healthy, but some of these  foods (14)_______ with too many vitamins and 
minerals. 
   According to a new study by the Environmental Working group ( EWG ) , this may be 
more harmful (15)______helpful. 
 
 11. 1. Many   2. Much 
   3. Few   4. Little 
 
 12 1. who   2.which 
   3. whose   4.when 
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 13. 1.strength   2.strong 
   3.strongly   4.strengthen 
 
 14. 1. pack   2.packed 
   3. are packing  4. are packed 
 
  
      15.  1. and    2. but 
   3.than   4. Too 
 
Passages  (Question 16-20) 
    A group of (16)_______ criminals have stolen 1.2 billion username and password 
combinations. It is the (17)________known collection of stolen Internet credentials, according 
to a New York  Times report. 
    Cyber security firm Hold Security (18)________that the group of criminal 
collected personal information from 420,000 websites  such as household names and small 
internet sites. They (19)______ websites inside Russia as well as big companies in the U.S. and 
(20)____countries. The firm cannot say exactly which websites were broken into. 
   
 16. 1. Russia   2.Russian 
   3.Russians   4. Russian’s 
  
 17. 1. large   2.larger 
   3.largest   4.very  large  
  
 18. 1.found   2. Was found 
   3.has been found  4.was finding 
  
 19. 1. hatched   2.hiked 
   3. hooked   4.hacked 
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 20. 1.other   2.others 
   3.another   4.one another 
 
 Passages (Question 21-25) 
   When Wu Kai, a Harbin resident, looked (21)______ her apartment window on Monday, 
she couldn’t see anything. At first, she thought it (22)________. Then she realized it was smog. 
Her husband left for work wearing a mask (23) ______ his mouth and nose and stop him from 
breathing in the pollution. His regular bus wasn’t bus out of service (24)_________ the low 
visibility. 
   Many people (25)________ get around. Authorities in the city closed schools  and 
some highways on Monday. Harbin’s Taiping international Airport canceled or delayed at least 
40 flights. 
 

 21. 1. at    2.but 
   3.down   4.in 
 22. 1.snows   2.snowed 
   3.had snowed  4.was snowing 
 23. 1.cover   2.lower 
   3.close   4.lock 
 24. 1.despite   2.even though 
   3.because of   4.because 
 25. 1.must   2.mustn’t 
   3.could   4.couldn’t  
 
26. There is a lot of noise from street. We ………… the windows. 

1.  has to close 

2.  have to close 

3.  don’t have to close 

4.  must close 
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27. Jack :   Look at that. You ……………… . 

     Sally :  All right. 

1.  must drive less than 85 kilometres an hour 

2.  have to drive more than 85 kilometres an hour 

3. mustn’t drive over 85 kilometres an hour 

4.  don’t have to drive over 85 kilometres an hour 

 

28. Choose the best sentence to complete the conversation. 

Jane :  Look at that dress. It’s pretty. 

Maria :  How about the skirt over there? 

Jane :  I like it. 

Maria :  ……………………………………………….. 

1. So do I. 

2. Neither do I. 

3. I don’t like it too. 

4. I saw it too. 

29. How long has she been here? 

1. She has been here for two months. 

2. She’s never been here before. 

3. She is living with me now. 

4. She will stay here for a week. 
 

30. Have you seen my magazine? 

1. Yes, I can see them. 

2. Is this it? 

3. I didn’t lose it. 

4. I bought it today. 
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31. I am writing a letter to Betty who ………………. Next door to me. 

1. live 

2. has lived 

3. living 

4. used to live 
 

32. What does the new teacher look like? 

1. He is a strange man. 

2. He always looks serious. 

3. He is looking for his notebook. 

4. He is as tall as you are but thinner. 

 

33. Mandy …………… her umbrella is. 

1. says where 

2. asks whether 

3. wants to know if 

4. asks where 

 

34. You have cleaned your bike, …………………….. ? 

1. have you 

2. don’t you 

3. haven’t you 

4. are you 
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เฉลยข้อสอบ  สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
 

มาตรฐาน ต 2.2  ตัวช้ีวัด ม.3/1 ม.3/2    

 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
 

1 3 18 1 
2 3 19 4 
3 3 20 1 
4 4 21 1 
5 2 22 4 
6 4 23 1 
7 4 24 3 
8 1 25 4 
9 3 26 2 
10 1 27 3 
11 1 28 1 
12 2 29 1 
13 2 30 2 
14 4 31 4 
15 3 32 4 
16 2 33 4 
17 3 34 3 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 

ที่  474 / 2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัด                                                                 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

………………………………………………………………. 

ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ด ำเนินโครงกำรยกระดับยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2563 เป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อพัฒนำผลกำรทดสอบ ทำง

กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จึงได้จัดท ำคู่มือกำร

จัดกำรเรียนรู้ตำมตัวช้ีวัดเป็นแนวทำงให้ครูใช้ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียนตำมตัวช้ีวัด  เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563     

เพื่อกำรด ำเนินงำนจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับครูช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปี

กำรศึกษำ 2563  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นำยเสริมฤทธิ์ หวำยฤทธิ์ธนกุล ผู้อ ำนวยกำร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                 ประธำนกรรมกำร 

2. นำยมำนพ คงเสนำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยโพชัน  ขุนำพรม  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธำนกรรมกำร 

4. นำยประสิทธิ์ พิเศษ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธำนกรรมกำร 

5. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                   กรรมกำร 

6. ประธำนกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                    กรรมกำร 

7. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                    กรรมกำร 

8. นำยศรำวุธ  โรจนำวรรณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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9. นำยไชยสิทธิ์  พวงศรี      ศึกษำนิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1.  นำยโพชัน  ขุนำพรม  รองผู้อ ำนวยกำร  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                ประธำนกรรมกำร  

2.  นำยศรำวุธ  โรจนำวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   รองประธำนกรรมกำร 

3.  นำยไชยสิทธิ์  พวงศรี   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธำนกรรมกำร 

4.  นำงบุศยรินทร์  อำณำเขต  ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมกำร 

5.  นำงสำวสุมำลี  กุงไธสง  ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมกำร 

6.  นำงสำวธัญญ์รวี  พงศธรภรูิวัฒน์ ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมกำร 

7. นำงสำวปลิดำ  พันธ์วัน   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมกำร 

8. นำงมณีรัตน์  เถ่ือนแก้ว  ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมกำร 

9. นำยสมบูรณ์  เทพศรัทธำ  ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมกำร 

10. นำงจุฬำพร  ค ำพิมูล   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมกำร 

11. นำงนวลอนงค์  ชูใส   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           กรรมกำร 

12. นำงจุติมำพร  เชียงกำ  ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

13. นำงสำวสุนิสำ  ศิลำแก้ว เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

14. นำยณรงค์   ศิริวงษ์พำนิชย์  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15. นำงสำววำสนำ สุดวิลัย  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ประสำนงำน จัดหำส่ือ อุปกรณ์ ด ำเนินงำนจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับครู ปีกำรศึกษำ 

2563ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรและมีประสิทธิภำพ 
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คณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมตัวชี้วัด 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

1. นำงบุศยรินทร์  อำณำเขต  ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          ประธำนกรรมกำร  

2. นำงสำวธัญญ์รวี  พงศธรภูริวัฒน์          ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1     รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงนวลอนงค์  ชูใส                         ศึกษำนิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธำนกรรมกำร 

4. นำงสำวอมรำ  เจริญศิริ   ครู โรงเรียนวัดบ้ำนกะชำย           กรรมกำร 

5. นำยสมจิตร รสหอม    ครู โรงเรียนอนุบำลบ้ำนด่ำน           กรรมกำร 

6. นำงสุภำพ  เข่ือนค ำ     ครู โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง            กรรมกำร 

7. นำงจิรันธนนิ   ขันติโชติบริบูรณ์   ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม           กรรมกำร 

8. นำงทัชชกร  หินทองค ำ  ครู โรงเรียนบ้ำนตูมหวำน            กรรมกำร 

9. นำงวีรยำ  ไชยพิศ    ครู โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำ            กรรมกำร 

10. นำงสมรักษ์  ศรีแก้ว    ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์           กรรมกำร 

11. นำงอมรำลักษณ์  ชนะจิต   ครู โรงเรียนบ้ำนบริหำรชนบท           กรรมกำร 

12. นำงสำวรัสรินทร์  เสนำรถรัฐพงศ์   ครู โรงเรียนบ้ำนสระคูณ "สิริทัศน์ประชำสรรค์"     กรรมกำร 

13. นำยจิรชัย  สุขวิบูลย์    ครู โรงเรียนจันทรำวำส            กรรมกำร 

14. นำยคงอยู่  ทิพย์โภชน์     ครู โรงเรียนบ้ำนหนองพะอง           กรรมกำร 

15. นำงร ำไพ  อุตสำหะ    ครู โรงเรียนวัดบ้ำนสะแกซ ำ           กรรมกำร 

16. นำงสมรัตน์  ดวงพรม   ครู โรงเรียนบ้ำนโคกเปรำะ           กรรมกำร 

17. นำงอริศรำ  ศรีงำน   ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยำ            กรรมกำร 

18. นำงสำวอุษำ  ยิ่งนำรัมย์  ครู โรงเรียน อนุบำลเมืองบุรีรัมย์ (บ้ำนบัว)          กรรมกำร 

19. นำยสมบุญ  สิมสีแก้ว   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองระนำม           กรรมกำร 

20. นำงวรสุดำ วงศ์ธนำนันท์  ครู โรงเรียนอนุบำลบุรีรัมย์           กรรมกำร 

21. นำงพิกุล เพชรสูงเนิน   ครู โรงเรียนพระครูวิทยำ            กรรมกำร 

22. นำงสำวเบญญำภำ  บุตรสีทำ   ครู โรงเรียนบ้ำนตูบช้ำง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

23. นำยวรพล  วิเศษสัตย์    ครู โรงเรียนบ้ำนดอนหวำย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่  จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ตำมองค์ประกอบท่ีก ำหนดให้ส ำเร็จและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

1. นำยศรำวุธ  โรจนำวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1        ประธำนกรรมกำร 

2. นำงมณีรัตน์ เถ่ือนแก้ว   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธำนกรรมกำร    

3. นำงสำวปลิดำ  พันธ์วัน   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธำนกรรมกำร 

4. นำงนันทพร  ฮิวส์จ   ครู  โรงเรียนอนุบำลบุรีรัมย์           กรรมกำร 

5.  นำงสำวฐัติยำภรณ์  พึ่งป่ำ  ครู  โรงเรียนสำมัคคีมีชัยวิทยำ           กรรมกำร 

6.  นำยอนันท์  อินทะดก   ครู  โรงเรียนวัดสถำนีหนองตำด           กรรมกำร 

7.  นำยอิสระ  ออมอด   ครู  โรงเรียนบ้ำนกลันทำวิทยำ           กรรมกำร 

8.  นำยฐิติพันธ์  เจือจันทร์  ครู  โรงเรียนไตรมิตรวิทยำคำร           กรรมกำร 

9.  นำยบัญชำ  บุญรอดรัมย์  ครู  โรงเรียนบ้ำนสำรภี            กรรมกำร 

10.  นำยมนตรี  วิเศษรัมย์  ครู  โรงเรียนบ้ำนกระสัง(หรุ่นรำษฎร์รังสรรค์)       กรรมกำร 

11.  นำงสำวจำรุชำ  รักษำรัมย์  ครู  โรงเรียนวัดบ้ำนเมืองฝำง           กรรมกำร 

12.  นำยวิชญสิทธิ์  เอกประดิษฐ์  ครู  โรงเรียนอนุบำลล ำปลำยมำศ           กรรมกำร 

13.  นำงสำววรรณำรัตน์  ซึมรัมย์  ครู  โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ            กรรมกำร 

14.  นำงระเบียบ  เกตุชำติ  ครู  โรงเรียนบ้ำนยำง(คุรุรำษฎร์รังสรรค์)          กรรมกำร 

15.  นำงสำววิภำพร  ซอยรัมย์  ครู  โรงเรียนบ้ำนหนองผักโพด           กรรมกำร 

16.  นำยสมใจ  วรรณโคตร  ครู  โรงเรียนบ้ำนหนองไทร           กรรมกำร 

17.  นำยค ำภู  หน่อสีดำ   ครู  โรงเรียนไตรคำมสำมัคคีวิทยำ           กรรมกำร 

18.  นำยปกรณ์  ปิยะวงศ์   ครู  โรงเรียนบ้ำนหนองเฒ่ำกำ           กรรมกำร 

19.  นำงสุภำวดี  ส ำรำญรัมย์  ครู  โรงเรียนบ้ำนหนองแวง           กรรมกำร 

20.  นำยจักรี  นันทพันธ์   ครู  โรงเรียนอนุบำลบ้ำนด่ำน           กรรมกำร 

21.  นำยพัลลภ  สรำญบุรุษ  ครู  โณงเรียนบ้ำนตะโกตำเนตร           กรรมกำร 

22.  นำงจงรัก  โสมวงศ์   ครู  โรงเรียนอนุบำลช ำนิ            กรรมกำร 

23.  นำงศรีสุดำ เตะประโคน  ครู  โรงเรียนบ้ำนห้วยศำลำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

24.  นำงยุพำภัส มวลทอง              ครู  โรงเรียนบ้ำนบุมะขำมป้อม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

25.  นำงสำวจันทร์ฐพร  ศรีสถิตพร      ครู  โรงเรียนบ้ำนตำเหล็ง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

26.  นำงสำวกำนต์นภัทร  เฮงสวัสด์ิ     ครู  โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ใหญ่    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 348 

 

 มีหน้ำที่  จัดท ำคู่มือกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษำ

ปีท่ี 3  ตำมองค์ประกอบท่ีก ำหนดให้ส ำเร็จและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

1. นำงจุฬำพร   ค ำพิมูล   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสมบูรณ์  เทพศรัทธำ  ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงขนิษฐำ นิวัฒนุวงศ์     ครู  โรงเรียนอนุบำลบุรีรัมย์           กรรมกำร 

4. นำงล ำพวน  ฤทธิ์แก้ว                      ครู  โรงเรียนบ้ำนบุมะขำมป้อม           กรรมกำร 

5. นำงสำวจิรสุดำ ส ำเลิศรัมย์     ครู โรงเรียนบ้ำนตลำดโพธิ์ “ศรีตลำดโพธิ์”          กรรมกำร 

6. นำงสำวณัฐกำนต์ บุญนวพงศ์   ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์           กรรมกำร 

7. นำงสำวปรำรถนำ พยุงวงศ์   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมว่ง           กรรมกำร 

8. นำงนพมำศ  ประภำ    ครู โรงเรียนวัดบ้ำนหนองกระทิง           กรรมกำร 

9. นำงเรืองไร  พรหมบุตร   ครู โรงเรียนวัดข้ีตุ่น            กรรมกำร 

10. นำงเพ็ญศิริ  ศิริสอน    ครู โรงเรียนวัดโคกสะอำด            กรรมกำร 

11. นำงสำวรัตนำ  เช้ือรัมย์   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเก้ำข่ำ           กรรมกำร 

12. นำงจิรนันท์  อังคศิริชัย   ครู โรงเรียนสำมัคคีมีชัย            กรรมกำร 

13. นำงอนงค์นำฎ  เถระวัน   ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัววัว (รำษฎร์อุทิศ)          กรรมกำร 

14. นำงรัชตำ กิตติหิร ญกุล   ครู  โรงเรียนเบญจคำมวิทยำ           กรรมกำร 

15. นำงสำวสุขสันต์ สำยแสง   ครู โรงเรียนบ้ำนถำวร            กรรมกำร 

16. นำงสำวสมทรัพย์  เรืองไพศำล  ครู โรงเรียนบ้ำนแสลงพัน            กรรมกำร 

17. นำงสุพันธรัตน์  เข้ำเมือง  ครู โรงเรียนบ้ำนกระโดนกะลันทำ           กรรมกำร 

18. นำงสำวจริยำ  สินปักษำ   ครู โรงเรียน่บ้ำนช่อผกำ            กรรมกำร 

19. นำงกุลชญำ สริรุ่งวนิช   ครู โรงเรียนบ้ำนส ำโรงโนนเค็ง           กรรมกำร 

20. นำงนฤภร  พรหมบุตร   ครู โรงเรียนบ้ำนถลุงเหล็ก            กรรมกำร 

21. นำงบุหลัน  หนองเหล็ก  ครู โรงเรียนวัดสว่ำงบูรพำ            กรรมกำร 

22. นำงสำวเวธกำ  คอนรัมย์   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

23. นำงสำวจุรีพร  ศรีสง่ำ                     ครู  โรงเรียนบ้ำนท้องเรือ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ตำมองค์ประกอบท่ีก ำหนด ให้ส ำเร็จและมีประสิทธิภำพสูงสุด 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 349 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

1. นำยไชยสิทธิ์  พวงศรี   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวสุมำลี  กุงไธสง   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธำนกรรมกำร  

3. นำงจุติมำพร  เชียงกำ   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธำนกรรมกำร 

4. นำงสำวนันทิกร  จันทร์สม  ครู  โรงเรียนเขตกำรทำงสงเครำะห์ 5          กรรมกำร 

5. นำงสำวปิยะนุช  พิกุลทอง  ครู  โรงเรียนบ้ำนกลำงเพชร (สุโขวิทยำ)          กรรมกำร 

6. นำงสมบูรณ์ ดวงจ ำปำ   ครู โรงเรียนบ้ำนม่วง            กรรมกำร 

7.  นำงเสำวนีย์ ลับโกษำ                      ครู โรงเรียนบ้ำนหนองปรือ           กรรมกำร 

8. นำงเสำวลักษณ์  ทิวคู่    ครู  โรงเรียนบ้ำนสวำยจีก            กรรมกำร 

9. นำงปิยวดี สีติ      ครู  โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัววัว (รำฎร์อุทิศ)          กรรมกำร 

10. นำงเพียงพร  ไตรสร                      ครู  โรงเรียนบ้ำนกระสังหรุน่รำษฎร์รังสรรค์         กรรมกำร 

11. นำงสำวปทุมเวียง วิเศษเนตร           ครู  โรงเรียนวัดบ้ำนเมืองฝำง           กรรมกำร 

12. นำงศรีไพ  สมฤทธิ์    ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมนัปลำ           กรรมกำร 

13. นำงทิพย์สุดำ ละมุล                      ครู  โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัวโคก          กรรมกำร 

14. นำงกุลพิชำ  กำญจนพงศ์    ครู โรงเรียนบ้ำนทะเมนชัย           กรรมกำร 

15. นำยมงคล  ทะนันไธสง  ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำแต้           กรรมกำร 

16. นำงสำวจุฑำทิพย์  อมชำรัมย์   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองกงุใหม่สำมัคคี          กรรมกำร 

17. นำงหนูพิน สำทักรัมย์    ครู  โรงเรียนวัดหนองครก            กรรมกำร 

18. นำยภัคนันท์ แช่มรัมย์    ครู โรงเรียนสรีพรรณสันติภำพนำฝำย          กรรมกำร 

19. นำงบังอร หวังชอบ   ครู  โรงเรียนวัดบ้ำนปลัดปุ๊ก           กรรมกำร 

20. นำงสำวธิดำรัตน์  จินพละ              ครู  โรงเรียนวัดละลวด            กรรมกำร 

21. นำงณิชำรีย์  ทองเก้ำ    ครู  โรงเรียนบ้ำนประคอง            กรรมกำร 

22. นำงสำวอรวรรณ  ยิ่งหำญ  ครู  โรงเรียนวัดบ้ำนถลุงเหล็ก           กรรมกำร 

23. นำงสำวสำยใจ  ศรีนำค  ครู  โรงเรียนวัดบ้ำนถลุงเหล็ก           กรรมกำร 

24. นำงวัชรำภรณ์  ไวยุกรรณ์  ครู  โรงเรียนบ้ำนห้วยศำลำ           กรรมกำร 

25. นำงสุกัลยำ  โพธิ์งำม   ครู  โรงเรียนบ้ำนห้วยศำลำ           กรรมกำร 

26. นำยสมใจ  วรรณโคตร  ครู  โรงเรียนบ้ำนหนองไทร           กรรมกำร 

27. นำยรฐนนท์ ขันธหงษ ์  ครู โรงเรียนอนุบำลล ำปลำยมำศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 350 

 

28. นำงสำวจุฑำมำส เส้งสง   ครู โรงเรียนวัดบ้ำนหินโคน  กรรมกำรและเลขำนุกำร29. 

นำงสำวสริยำ  ทุ่มประโทก    ครู โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัววัว (รำฎร์อุทิศ)  

     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

30. นำงสำวณัฐนรี  กระศิริ        ครู โรงเรียนบ้ำนซ ำแฮด "นักศึกษำประชำนุสรณ์ 5"   

     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                           

31. นำงสำวกันยำพัชย์  ก่ ำแก้ว    ครู  โรงเรียนบ้ำนนำศรีนวล    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดท ำคู่มือกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ตำมองค์ประกอบท่ีก ำหนด ให้ส ำเร็จและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

1. นำยมำนพ  คงเสนำ   รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                 ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวแววตำ  วงศ์พิพัฒน์ชัย  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์             กรรมกำร 

3. นำงนุศรำ  ชะปูแสน   นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                      กรรมกำร 

4. นำงสำวอุษณีย์  เดชวิทยำวุฒิ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

5. นำงวิลำวัลย์  ตำละค ำ   นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                      กรรมกำร 

6. นำงมุนินทร์  ทะนำร ี   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                  กรรมกำร 

7. นำงสำวยุวนุช  จงคำดกลำง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน            กรรมกำร 

8. นำงจุติมำพร  เชียงกำ   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

9. นำงสำวสุนิสำ  ศิลำแก้ว                  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสำรด้ำนกำรเงินและรวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน  จำกคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง 

ๆ ให้ค ำปรึกษำและช้ีแจงเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยในกำรด ำเนินงำน   

คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ / เทคโนโลยี 

1. นำยประสิทธิ์  พิเศษ   รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                 ประธำนกรรมกำร 

2. นำยบัญญัติ มะโนมัย   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร            กรรมกำร  

3. นำงสำวจีรนันท์  แสงดำว  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร           กรรมกำร 

4. นำงสำวสุวรี เจริญรัมย์  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร                   กรรมกำร 

5. นำยสมบูรณ์  เทพศรัทธำ  ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6. นำยธนกฤต ปัจจัย   ลูกจ้ำงช่ัวครำว       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 351 

 

มีหน้ำที่  ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสำรคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  

ท้ังนี้  ให้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  23  เดือน พฤศจิกำยน    พ.ศ.  2563 

   

 

 

 

(นำยเสริมฤทธิ์  หวำยฤทธิ์ธนกุล) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1. นำยเสริมฤทธิ์ หวำยฤทธิ์ธนกุล  ผู้อ ำนวยกำร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  

2.  นำยโพชัน  ขุนำพรม        รองผู้อ ำนวยกำร  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                

3.  นำยศรำวุธ  โรจนำวรรณ                  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  

4.  นำยไชยสิทธิ์  พวงศรี   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1     

5.  นำงบุศยรินทร์  อำณำเขต                ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          

6.  นำงสำวสุมำลี  กุงไธสง  ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          

7.  นำงสำวธัญญ์รวี  พงศธรภรูิวัฒน์ ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1     

8. นำงสำวปลิดำ  พันธ์วัน   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           

9. นำงมณีรัตน์  เถ่ือนแก้ว  ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1     

10. นำยสมบูรณ์  เทพศรัทธำ  ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1           

11. นำงจุฬำพร  ค ำพิมูล   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                  

12. นำงนวลอนงค์  ชูใส   ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                  

13. นำงจุติมำพร  เชียงกำ    ศึกษำนิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1             

14. นำงสำวสุนิสำ  ศิลำแก้ว     เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน     

15. นำยณรงค์   ศิริวงษ์พำนิชย์  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน      

16. นำงสำววำสนำ สุดวิลัย  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  

รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 

1. นำงสำวเวธกำ  คอนรัมย์    ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมะเขือ 

2. นำงสำวรัตนำ  เช้ือรัมย์    ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเก้ำข่ำ 

3. นำงสำววรรณำรัตน์  ซึมรัมย์  ครู โรงเรียนบ้ำนหนองไฮ 

ออกแบบปก 

1. นำงสำวทิพย์ปทุม ประทุมสัน   ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยศำลำ 
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