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Did You Know? : 
เกร็ดความรู้เสริม 
เพ่ิมเติมความเข้าใจ

Remember : 
เน้นย้ำประเด็นท่ีควรจดจำ

Tips : 
เคล็ดลับช่วยจำ เปล่ียนเร่ือง
ยากให้เป็นเร่ืองง่าย 
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Self - practice : 
แนวข้อสอบปีล่าสุด
ของ สทศ. และข้อสอบทบทวน
ในแต่ละ Topic

Pre O – NET : 
ข้อสอบชุดมีจำนวนข้อ
ตรงตาม สทศ. ซ่ึงเน้น
แนวข้อสอบสำหรับฝึกฝน
ก่อนลงสนามจริง
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CD O – NET Simulation : 
เพ่ิมแนวข้อสอบ 
ในโปรแกรมมากข้ึน

ฝึกทำข้อสอบ : 
จำลองสถานการณ์ 
เสมือนลงสนามสอบจริง

วิเคราะห์ผลสอบ : 
เพ่ือประเมินจุดแข็งจุดอ่อน
ของตนเอง

Clip : 
แนะนำการเตรียมตัวสอบ
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Remember

 การสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน สวนใหญมักใช Wh - questions ไดแก When 

(เมื่อไร), What (อะไร), What time (กี่โมง), How (อยางไร), How much (เทาไร),

How many times (กี่ครั้ง), How long (นานเทาไร), How often (บอยแคไหน), Where 

(ที่ไหน), Who (ใคร), Which (อันไหน), Why (ทําไม) เชน

 • When do you wake up? (คุณตื่นนอนกี่โมง)

 • What time do you have breakfast? (คุณรับประทานอาหารเชากี่โมง)

 • What do you do in your spare time? (คุณทําอะไรในเวลาวาง)

 • How do you go to school? (คุณไปโรงเรียนอยางไร)

 • When do you finish school? (คุณเลิกเรียนกี่โมง)

 • What kind of sport do you play? (คุณเลนกีฬาอะไร)

 • What do you do in the evening? (คุณทําอะไรชวงเย็น)

1 Talking about daily activities / การสนทนาเกีย่วกบักจิวตัรประจาํวนั

 การถามกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ทั้งผูถามและผูตอบจะใชรูปกริยาเปน Present Simple Tense

(S. + V1)

Often Asked

1 Conversation

 ลักษณะของประโยคขอรอง หรือขออนุญาต มีดังนี้

 • May I turn on the heater? (ขอเปดเครื่องทําความรอนไดไหม)

 • Could I borrow your pen? (ขอยืมปากกาของคุณหนอยไดไหม)

 • Do you mind if I leave early? (คุณจะวาอะไรไหมคะ ถาฉันขอออกไปเร็วหนอย)

2 Requesting / การขอรอง
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Situations
1. Minnie : Hey Maggie, where are you going?
 Maggie : I’m going to the department store to buy some stuff.
 Minnie : Do you mind if I ask you to buy me two bars of soap?
 Maggie : Of course not.
 (มินนีฝ่ากแม็กกี้ซื้อสบู 2 กอน และแม็กกี้ก็ยินดีซื้อให)

2. Minnie : Could I borrow your dictionary for a while?
 Maggie :  I’m / am really sorry because I’m using it now.
 (มินนีข่อยืมพจนานกุรมของแม็กกี้ แตแม็กกี้กําลังใชอยูเลยไมไดใหยืม เม่ือสังเกตจะพบวา 
แม็กกี้กลาว ขอโทษ แมจะเปนพจนานกุรมของแม็กกี้่เอง)

1.

2.

 เมื่อเห็นคําถาม • Would you mind ……………………..?

     • Do you mind ……………………..?  

 ควรตอบวา No, of course not. / No, not at all. (ไมเปนไร, ไมรงัเกยีจทีจ่ะทาํ) เชน 

  A : Would you mind if I close the window?

  B : No, of course not.

 คําตอบที่แปลวา ได มีดังตอไปนี้

 • Certainly. • Sure. • Of course.

 • Yes.  • Yes, of course.

 แตถาปฏิเสธ ควรตอบแบบรักษานํ้าใจวา

 • I’d rather you didn’t. (ฉันไมอยากใหเธอทําเลย)

 • No, I’m afraid not. (ฉันเกรงวาคงไมได)

(คุณจะรังเกียจไหม ถา...)

 1. Would you mind if I borrow your new dress tomorrow?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. Is it okay for you if I play football before doing homework?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 เมื่อคูสนทนาของเรา พูดเร็วเกินไป จนไมสามารถจับประเด็นได เราสามารถบอกใหเขา 

พูดซํ้า หรือ พูดชาลง โดยมีรูปประโยคดังตอไปนี้

 • I’m sorry. I can’t follow / hear you. (ขอโทษนะครับ ผมฟง หรือตามไมทันครับ)

 • I’m sorry. I didn’t get that. (ขอโทษนะครับ ผมตามไมทันครับ)

 • I’m afraid I cannot follow you. (ขอโทษนะครับ ผมตามไมทันครับ)

 • Could you repeat that, (please)? 

 • Could you say that again, (please)? 

 • Would you say that again, (please)? 

 • What do you mean? (ที่พูดเชนนั้นคุณหมายความวาอะไรครับ)

 • What did you say? (คุณพูดวาอะไรนะครับ)

 ถาคูสนทนาของเราเกิดความสงสัยหรือไมเขาใจในสิ่งที่เราพูดออกไป ลองเกริ่นวา

 • What I’m (really) saying is ……………………..((ที่จริง)สิ่งที่ผมกําลังพูด คือ ……………………..)

 • What I’m trying to say is …………………….. (สิ่งที่ผมพยายามพูดถึง คือ ……………………..)

 • What I mean is …………………….. (ผมหมายถึงวา ……………………..)

 • In other words, …………………….. (กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ……………………..)

 สํานวนการเสนอการใหความชวยเหลือ มีดังตอไปนี้

 • How can I help you?

 • Can / May I help you?

 • Is there anything I can do for you?

 หรือถาเราตองการขอความชวยเหลือ ควรพูดวา Could / Can you ………………….? (คุณชวย

ผม / ฉันหนอยไดไหม) เชน

 • Could you give me a lift home? (คุณชวยมารับผมกลับบานหนอยไดไหมครับ)

 • Could you do me a favor? (คุณชวยผมหนอยไดไหมครับ)

 • Can you tell me the time? (คุณชวยบอกเวลาผมหนอยไดไหมครับ)

4 Asking for repetition / การขอใหพดูซํา้

(คุณพูดซํ้าอีกทีไดไหมครับ)

5 Asking for and giving help / การเสนอหรอืขอความชวยเหลอื

(ใหชวยอะไรไหมครับ / คะ)
• Could you recommend ……………………..? (คุณชวยแนะนํา……………………ไดไหม)

• Would you like / care to make any suggestions? (คุณตองการเสนอแนะอะไรไหม)

• Do you have any other suggestions? (คุณมีขอเสนอแนะบางไหม)

• I would like to hear your suggestions? (ฉนัตองการฟงคาํแนะนาํ / ขอเสนอแนะจากคณุ)

• Do you have any ideas? (คุณมีความคิดเห็นใดบางไหม)

• Any suggestions? (มีขอเสนอแนะไหม)

• Any ideas? (มีความเห็นใดบางไหม)

การพูดขอคําแนะนําหรือความเห็น  มีรูปประโยค ดังนี้

• I (strongly) advise you to …………………………... (ฉันขอแนะนําใหคุณ………………………..…..)

• I (strongly) recommend that you ……………………….…... (ฉันขอแนะนําใหคุณ……………………..…..)

• You should / ought to ……………………..…... (คุณควรจะ……………………..…..)

• I advise you to ……………………..…... (ฉันขอแนะนําวาคุณควรจะ……………………..…..)

• I would advise / recommend you ……………………..…... (ฉันขอแนะนําคุณวา……………………..…..)

• I’d suggest + Ving ……………………..…... (ฉันขอแนะนําวา……………………..…..)

• Try + Ving ……………………..…... (ลอง……………………..…..)

• I think you should ……………………..…... 

• I think you ought to ……………………..…...

• I think you’d better ……………………..…...

(ฉนัคดิวา คณุควรจะ……………………..…..)

 การพูดใหขอเสนอแนะ มี 2 ลักษณะ คือ การใหขอเสนอแนะเมื่อถูกขอรอง และการให

ขอเสนอแนะเมื่อไมไดถูกขอรอง ซึ่งลักษณะของรูปประโยคทั้งสองแบบจะเหมือนกันทุกประการ

3 Making suggestions or advice / การเสนอแนะหรอืใหคาํแนะนาํ

การพูดเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  มีรูปประโยค ดังนี้
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 เมื่อคูสนทนาของเรา พูดเร็วเกินไป จนไมสามารถจับประเด็นได เราสามารถบอกใหเขา 

พูดซํ้า หรือ พูดชาลง โดยมีรูปประโยคดังตอไปนี้

 • I’m sorry. I can’t follow / hear you. (ขอโทษนะครับ ผมฟง หรือตามไมทันครับ)

 • I’m sorry. I didn’t get that. (ขอโทษนะครับ ผมตามไมทันครับ)

 • I’m afraid I cannot follow you. (ขอโทษนะครับ ผมตามไมทันครับ)

 • Could you repeat that, (please)? 

 • Could you say that again, (please)? 

 • Would you say that again, (please)? 

 • What do you mean? (ที่พูดเชนนั้นคุณหมายความวาอะไรครับ)

 • What did you say? (คุณพูดวาอะไรนะครับ)

 ถาคูสนทนาของเราเกิดความสงสัยหรือไมเขาใจในสิ่งที่เราพูดออกไป ลองเกริ่นวา

 • What I’m (really) saying is ……………………..((ที่จริง)สิ่งที่ผมกําลังพูด คือ ……………………..)

 • What I’m trying to say is …………………….. (สิ่งที่ผมพยายามพูดถึง คือ ……………………..)

 • What I mean is …………………….. (ผมหมายถึงวา ……………………..)

 • In other words, …………………….. (กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ……………………..)

 สํานวนการเสนอการใหความชวยเหลือ มีดังตอไปนี้

 • How can I help you?

 • Can / May I help you?

 • Is there anything I can do for you?

 หรือถาเราตองการขอความชวยเหลือ ควรพูดวา Could / Can you ………………….? (คุณชวย

ผม / ฉันหนอยไดไหม) เชน

 • Could you give me a lift home? (คุณชวยมารับผมกลับบานหนอยไดไหมครับ)

 • Could you do me a favor? (คุณชวยผมหนอยไดไหมครับ)

 • Can you tell me the time? (คุณชวยบอกเวลาผมหนอยไดไหมครับ)

4 Asking for repetition / การขอใหพดูซํา้

(คุณพูดซํ้าอีกทีไดไหมครับ)

5 Asking for and giving help / การเสนอหรอืขอความชวยเหลอื

(ใหชวยอะไรไหมครบั / คะ)

5ภาษาอังกฤษ ม. 3



Situations
1. In a shop
 Shop assistant : Can I help you?
 Minnie : I’m looking for a shirt like this.
 Shop assistant : Please come this way, sir.

2. At home
 Mom : Could you help me hang this picture, please?
 Dad : Of course, no sweat.
 Mom : Thanks a lot, honey.
 Dad : With pleasure.

1.

2.

 การกลาวคําขอบคุณและตอบรับการขอบคุณ เปนสํานวนที่สามารถพบเห็นไดบอยๆ

เพราะการกลาวคําขอบคุณถือเปนมารยาทที่สําคัญ เชน เมื่อเราใหความชวยเหลือชาวตางชาติ

เราไมควรรบีเดนิหน ีหรอืหากเขาใหความชวยเหลอื เราควรกลาวขอบคณุเขาเชนกนั โดยสามารถ

ศึกษาไดจากตัวอยางประโยคตอไปนี้

6 Thanking / การขอบคณุ

คํากลาวขอบคุณ

•  Thank you (very much /
so much / very much indeed).

• I’m very grateful (to you).
• That’s very kind of you.
• It’s really kind of you!

ตอบรับการขอบคุณ “ไมเปนไร”

• That’s all right.
• Not at all.
• You’re welcome.
• Don’t mention it.
• It’s a pleasure.
• With pleasure.
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Self-practice 1.1
ตอนที ่1  Match the question with the 

answer.

 a. Only half an hour.

 b. The square one.

 c. Of course not.

 d. It’s really fascinating.

 e. I’m not sure. Perhaps 60.

 f. In an hour or so.

 g. Three or four times a year.

 h. Less than 3 km, I think.

……… 1.  Would you mind carrying this parcel 

to my office?

……… 2.  How long did it take Anne to go 

to her hometown?

……… 3.  How did you find the exhibition 

organized by the Science Ministry?

……… 4.  Which of these suitcases is your 

mother’s?

……… 5. How soon will the train leave?

……… 6.  How often do you go to a seaside 

resort?

……… 7.  How far is the local market from 

here?

……… 8. How much do you weigh?

ตอนที ่1  Match the question with the ตอนที ่1  Match the question with the ตอนที ่1  Match the question with the 

a. Only half an hour.

b. The square one.

c. Of course not.

d. It’s really fascinating.

e. I’m not sure. Perhaps 60.

f. In an hour or so.

g. Three or four times a year.

h. Less than 3 km, I think.

 1.  Would you mind carrying this parcel 

 2.  How long did it take Anne to go 

 3.  How did you find the exhibition 

 4.  Which of these suitcases is your 

 5. How soon will the train leave?

 6.  How often do you go to a seaside 

 7.  How far is the local market from 

 8. How much do you weigh?

ตอนที ่2  Choose the correct answer.

 1. Do you have any requests on the new 
project?

  1.  I think the airport should be renovated.
  2.  In my view, we should hire more staff.
  3.  The project should have been called 

off.
  4.  The new project has already been 

cancelled.

 2. Why don’t you take an aspirin?
  1. I have already bought the tickets.
  2. Thanks, but I needn’t.
  3. It is a very excellent idea from me.
  4. Thank you very much for your concern.

 3. I don’t know where to go for this 
holiday.

  1. I think this model is the best one ever.
  2.  You should go to Hua-Hin because 

it is not too far.
  3. You should do it now or later.
  4. You should go anywhere you want.

 4. “I always have an allergy to cold air.”
  1.  I recommend you to stay away from 

an air-conditioned room.
  2.  I suggest breathing in deeply every 

morning.
  3.  It is recommended that this movie 

is the best action movie.
  4.  It is suggested that you take a deep 

breath in the morning.

ตอนที ่2  Choose the correct answer.ตอนที ่2  Choose the correct answer.

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 
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ตอนท่ี 3  Read the short conversations and then decide which answer is correct?

 1. What does the man imply about the comics?
  Woman :  He’s crazy about the comics in the Sunday newspaper. He thinks they’re 

the best.
  Man : I do too.
  1. He isn’t sure they’re great.
  2. They’re very good.
  3. It’s crazy to read them.
  4.  He reads the Sunday newspaper just for them.

 2. What does the man mean?
  Woman :  Did you take the dog for a walk? He’s been in all day.
  Man : Was I supposed to?
  1. He’s not gone out yet.
  2.  He doesn’t think it’s his job to take the dog for a walk.
  3.  He didn’t think the dog was supposed to be out.
  4.  He didn’t care to be with the dog all day.

 3. What does the man imply about the university?
  Woman :  Why did your university raise tuition?
  Man :  Our school was not the only one.
  1.  Some other universities had to increase their tuition too.
  2.  His school didn’t raise the tuition as much as others.
  3. The decision was not praised.
  4.  Not enough students enrolled in the university.

 4. What can be inferred about the woman?
  Man :  When it comes to fixing faucets, I hear you’re the best in town.
  Woman : That, and replacing pipes.
  1. She’s a heavy smoker. 2. She plays the organ.
  3. She can’t hear well.  4. She’s a plumber.

 5. What can be inferred about the man?
  Woman :  You have three rebounds and four blocked shots.
  Man :  Don’t forget my twelve assists.
  1. He needs assistance.  2. He was shot four times.

  3. He was in a basketball game. 4. He was bound to make a mistake.

ตอนท่ี 3  Read the short conversations and then decide which answer is correct?ตอนท่ี 3  Read the short conversations and then decide which answer is correct?ตอนท่ี 3  Read the short conversations and then decide which answer is correct?ตอนท่ี 3  Read the short conversations and then decide which answer is correct?

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 
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Self-practice 1.1
ตอนที ่4  Read each situation and choose the best answer.

 : Ordering food.

  Waiter : ………………….………….………………………..….

  James : I’d have lemon cream, please.

  Waiter : ………………….………….………………………..….

 1. 1. Would you like some fish? 2. Would you like to order dessert?

  3. What kind of drink would you like? 4. It’s time for lunch. Let’s eat here.

 2. 1. Peach, lemon cream and apple. 2. All kinds except lemon cream.

  3. We don’t have pie today. 4. Okay, please wait for a few minutes.

 : Asking for directions.

  A : What street is the local library on?

  B : ……………………..………….………………………………..….

  A : How can I find out?

  B : ……………………..………….………………………………..….

 3. 1. Are you a stranger here? 2. I don’t know.

  3. It’s facing you now.  4. Follow me. I’ll show you.

 4. 1. Yes, you can. It’s not far. 2. What you do want to find.

  3. Why don’t you ask a policeman. 4. I want to find it out.

 : Ann and Preeya are talking about the weather in Thailand.

  Ann : ………………….………….…….

  Preeya : There are only three seasons.

  Ann : ………………….………….…….

  Preeya : They are winter, summer and rainy season.

  Ann : ………………….………….…….

  Preeya : It rains a lot. This year my house is flooded.

  Ann : ………………….………….……. I hope everything’s okay.

  Preeya : Thank you. ………………….………….……. We’re moving to live with our cousin.

ตอนที ่4  Read each situation and choose the best answer.ตอนที ่4  Read each situation and choose the best answer.ตอนที ่4  Read each situation and choose the best answer.

Situation 1

1

2

 1. 1. Would you like some fish? 2. Would you like to order dessert?

 2. 1. Peach

Situation 2

3

4

 3. 1. Are you a stranger here? 2. I don’t know.

 4. 1. Yes

Situation 3

5

6

7

8

9
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 5. 1. How bad is winter in Thailand?
  2. How much does it rain in Thailand?
  3. How far is it from England to Thailand?
  4. How many seasons are there in Thailand?

 6. 1. How are they? 2. What are they? 3. When are they? 4. Where are they?

 7. 1. Is there snow in winter? 2. How hot is it in summer?
  3. When does rainy season start? 4. What’s the weather like in rainy season?

 8. 1. What a nice.   2. That’s too bad.
  3. Good to hear that.   4. Don’t think too much.

 9. 1. It’s lucky.   2. Don’t worry.
  3. Leave it to me.   4. Mind your own business.

 : At a clinic

  Doctor : Hello, How are you today?
  Patient : Not very well, ………………….………….…….

  Doctor : Well, what seems to be the problem?
  Patient : I have a terrible headache.
  Doctor : ………………….………….…….

  Patient :  For almost a week now.  It’s ……………….…….. But it’s getting worse and worse.
  Doctor : Let me see your throat. Say “Ah”. Well, it does not look much serious.
  Patient :  But I always feel so tired, doctor, and I can’t sleep at night. I can’t eat 

and I don’t ………………….………….……. anything.
  Doctor :  I think you are under great pressure. Just try to relax and take a rest as 

much as possible.

 10. 1. I know.   2. I’m certain.
  3. I’m afraid.   4. I’m sure.

 11. 1. How bad is it?   2. How serious do you think it is?
  3. How often do you get in? 4. How long have you had it?

 12. 1. on and off   2. in and out 
  3. up and down   4. back and forth

 13. 1. mind eating   2. regret eating
  3. feel like eating   4. miss eating

 5. 1. How bad is winter in Thailand?

 6. 1. How are they? 2. What are they? 3. When are they? 4. Where are they?

 7. 1. Is there snow in winter? 2. How hot is it in summer?

 8. 1. What a nice.   2. That’s too bad.

 9. 1. It’s lucky.   2. Don’t worry.

Situation 4

10

11
12

13

 10. 1. I know.   2. I’m certain.

 11. 1. How bad is it?   2. How serious do you think it is?

 12. 1. on and off   2. in and out 

 13. 1. mind eating   2. regret eating
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Self-practice 1.1
 : Jane sees Kate at the bus station after school.

  Jane : Hello, Kate! ………………….………….…….?

  Kate : Hello, Jane! I’m not so good.

  Jane : Really? ………………….………….…….?

  Kate : I’ve been sick for a week.

  Jane : ………………….………….……. It will help you get better.

  Kate : Yes. I have had too much of it, but I’m still sick.

  Jane : ………………….………….…….

  Kate : I think I’ll go tomorrow if I’m not getting better. ………………….………….…….

  Jane : Don’t mention it.

 14. 1. How do you do?   2. How’s your class?

  3. How have you been?  4. How long does it take you home?

 15. 1. What’s happening?  2. Why did you do that?

  3. How did you get sick? 4. When will you arrive home?

 16. 1. Do you drink coffee enough? 2. Have you had any medicine?

  3. Did you walk through the rain? 4. Are you having your sore throat?

 17. 1. Go home and take a rest. 2. Don’t go to school tomorrow.

  3. Why don’t you see the doctor? 4. Let’s have other kinds of medicine.

 18. 1. Thank you. 2. See you around. 3. It’s my business. 4. I know what to do

 : In a cloth shop.

  Seller : ………………….………….…….

  Kurt : I’m just looking around.

  Seller : ………………….………….……. Please let me know if you need anything.

  Kurt : Okay. Do you have a blue jacket?

  Seller : ………………….………….……. There’re black, white and brown jackets available now.

  Kurt : ………………………….………..

  Seller :  Sure. Just a moment, please. Here you are. ……………………….……..….

  Kurt : I think I’ll have the brown one.

Situation 5

14

15

16

17

18

 14. 1. How do you do?   2. How’s your class?

 15. 1. What’s happening?  2. Why did you do that?

 16. 1. Do you drink coffee enough? 2. Have you had any medicine?

 17. 1. Go home and take a rest. 2. Don’t go to school tomorrow.

 18. 1. Thank you. 2. See you around. 3. It’s my business. 4. I know what to do

Situation 6

19

20

21

22

23
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