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*เอกสารฉบับนี้ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ การนำไปใช้ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์เป็นลายอักษรเท่านั้น 

ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดกับเอกสารฉบับนี้ทุกกรณี 

complete (v.) ทำให้เสร็จ   divide (v.) แบ่ง, จำแนก 

enhance (v.) ส่งเสริม   focus (v.) มุ่งเน้น 

limit (v.) จำกัด    prioritize (v.) จัดลำดับความสำคัญ 

relax (v.) ผ่อนคลาย    remember (v.) จดจำ 

set deadlines (v.) กำหนดเส้นตาย  take pressure off (v.) ผ่อนคลายความเครียด 

gender (n.) เพศ    predict (v.) ทำนาย 

annual (adj.) ประจำปี   influential (adj.) มีอิทธิพล 

dominate (v.) ครอบครอง   manufacturing (n.) การผลิต 

employment (n.) การจ้างงาน  arrange (v.) จัด 

unusual (adj.) ผิดปกต ิ   allowance (n.) สวัสดิการ 

competitive (adj.) เชิงแข่งขัน  various (adj.) หลากหลาย 

colleague (n.) เพื่อนร่วมงาน  salary (n.) รายได้ 

finalize (v.) ทำให้จบ, สรุป   offer (v.) เสนอ 

effort (n.) ความพยายาม   generate (v.) ทำให้เกิด 

reasonable (adj.) สมเหตุสมผล  entrepreneur (n.) ผู้ประกอบการ 

workplace (n.) สถานที่ทำงาน  negotiate (v.) ประนีประนอม 

condition (n.) เงื่อนไข   dilemma (n.) ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

innovative (adj.) มีนวัตกรรม  transaction (n.) การซ้ือขาย 

merchandise (n.) สินค้า   valuable (adj.) มีค่า 

production (n.) การผลิต   confident (adj.) ม่ันใจ 

deadline (n.) กำหนดเวลา   figures (n.) ตัวเลข, ค่า 

miscalculate (v.) คำนวณผิดพลาด unprepared (adj.) ไม่เตรียมพร้อม 

mislay (v.) ทำหาย    get lost (v.) หลงทาง 

mistype (v.) พิมพ์ผิด   underestimate (v.) ประเมินต่ำ 
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run out of (v.) หมด    break down (v.) พัง 

compensation (n.) ค่าชดเชย  situation (n.) สถานการณ ์

fault (n.) ความผิด    blame (v.) ตำหน ิ

insurance (n.) การประกนั   attitude (n.) ทัศนคต ิ

communication (n.) การส่ือสาร  apologize (v.) ขอโทษ 

Future Simple (Predictions) 

บอกเล่า  will + v.infinitive    is, am, are + going to + V.infinitive 

ปฏิเสธ  will not + v.infinitive   is, am, are + not + going to + V.infinitive  

คำถาม  Will + S + v.infinitive?   Is, Am, Are + S + going to + V.infinitive? 

 

การใช้เพื่อบอกการคาดเดา  

• will จะใช้กับการคาดเดาที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้พูดเอง 

 เช่น  I think I will buy it. 

   I will win the lottery this time. 

• V. to be going to จะใช้กับการคาดเดาที่มีลักษณะเป็นทางพร้อมหลักฐานและมักถูกใช้บ่อยกว่า will 

 เช่น  90% of any menu is still meat or fish. People are going to eat meat. 

   In a few decades, this kind of business is going to decline. 

Future plan, intentions and schedules 

บอกเล่า  S + V.1 

ปฏิเสธ  S + do/does + not + V.infinitive 

คำถาม  Do/Does + S + V.infinitive? 

 

• ใช้ต่อเม่ือเปน็เรื่องตารางเวลา หรือ กำหนดการในอนาคต 

 เช่น  It starts at 9.00 on Wednesday. 

   The meeting starts in a few minutes. 
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บอกเล่า  S + is, am, are + V.ing 

ปฏิเสธ  S + is, am, are + not + V.ing 

คำถาม  Is, Am, Are + S + V.ing? 

 

• ใช้กับเหตุการณ์ที่มีเจตนาจะเกิดขึ้นแน่นอน สามารถใช้แทนกับ V.be going to ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องการนัดจะใช้ 

Present Continuous 

 เช่น  I’m meeting a customer at 2.00. 

Zero Conditional  If/When + S + V.1, S + V.1 

(ทั่วไป/เร่ืองจริง) 

 Examples:  If there is Coronavirus, it affects the tourism.  

    Please let me know if you need anything. 

First Conditional  If/When + S + V.1, S + will + V.inf 

(เป็นไปได้ที่จะเกิด) 

 Examples:  When he arrives, we will take him to the restaurant. 

    She will be here if he comes. 

Second Conditional  If + S + V.2, S + would + V.infinitive 

(เป็นไปไม่ได)้ 

 Examples:  If I were you, I would be happy. 

    If I had a chance, I would take it. 
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บอกเล่า  S + had + V.3 

ปฏิเสธ  S + had + not + V.3 

คำถาม  Had + S + V.3? 

 

วิธีการใช้ 

1. เราใช้ Past Perfect กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น “เป็นช่วงเวลาในอดีต” และจบก่อนปัจจุบัน 

Examples:  I had looked for my key for an hour before I found it. 

   I thought I had forgotten their contact details. 

2. Past Perfect จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อน Past Simple  

Examples:  Before I arrived at the airport, I had waited for the taxi around 45  

minutes. 

After we had studied hard, I passed the examination. 

   

บอกเล่า  S + had + V.3   บอกเล่า  S + V.2    

ปฏิเสธ  S + had + not + V.3  ปฏิเสธ  S + did + not + V.inf 

คำถาม  Had + S + V.3?   คำถาม  Did + S + V.inf? 

 

บอกเล่า  S + was, were + V.ing 

ปฏิเสธ  S + was, were + not + V.ing 

คำถาม  Was, Were + S + V.ing? 

 

ความแตกต่างระหว่าง 3 tenses 

Past Simple  ใช้กับเรื่องราวที่จบลงแล้วโดยสมบูรณ ์

 Examples: The system went down yesterday. 

   I unplugged my computer, and nothing happened. 

Past Continuous ใช้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ ขณะหนึ่งในอดตี (ใช้คู่กับ Past Simple) 
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 Examples: I was taking a bath when the phone rang. 

   All employees were having lunch when I arrived. 

Past Perfect  ใช้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึง่ (ใช้กับ Past Simple) 

 Examples: As soon as the market had fallen, I bought the stock as much as possible. 

   After we had founded the company, we invited the important clients to visit. 

 

1. จับประเด็นของโจทย์ (อาจให้ Email มา 1 ฉบับวา่ต้องการขอคำแนะนำ) โดยเมื่อไหร่ที่อ่านแล้วพบว่า 

- You are giving pieces of advice to …. หรือ 

- Do you have any suggestions/ advice/ recommendations? 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นโจทย์ที่เราต้องอธิบายและให้คำแนะนำ 

2. เม่ือถึงคราวต้องอธิบายให้ขึ้นต้นด้วย Hi หรือ Hello + ชื่อคน 

3. การแนะนำควรแยกเป็นประเด็น เป็นเรื่อง ดังนั้นเวลาอธิบายควรเขียน Paragraph ละ 1 ประเด็นจะดีที่สุด 

4. หากทำการลงท้ายให้ลงด้วย Thank you in advance (กรณใีห้เขาแนะนำ) แต่ถ้าเราแนะนำเขาให้ลงด้วย 

All the best ก็ได ้

5. การแนะนำให้ใช้ should แต่ถา้แนะนำด้วยน้ำหนักว่าต้องทำ ควรใช้ must + V.infinitive 

6. เวลาแนะนำอะไร เพื่อความสุภาพที่มากขึ้น อาจใช ้ 

- I’d recommend + V.ing 

- It’s the best to + V.infinitive 

- สถานที่ is well worth a visit 

- I would / I wouldn’t + V.infinitive 

1. การตอบโต้ทาง email ห้ามมีคำหยาบ เชน่ 

- Your idiot products! หรือ 

- You are retarded and incompetent company. Rot in hell! 

2. แต่การจะว่าบริษัทหรือการทำคำร้องเรียนนั้นสามารถใช้ภาษาที่สุภาพกว่าได้ 

3. วิธีการเขียนที่ถูกต้องคือ ขึ้นต้นด้วยเรื่องราวว่าเราได้ทำการสัง่ของหรือรับบริการอะไรมา เชน่ 

- On last Friday, I ordered the product XC110 from your company and were really 

expected the high quality of products. Unfortunately, the product I ordered arrived this 
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morning even if your company claimed that it would have arrived within 2 days of 

purchase. Plus, ….. 

4. วิธีการเขียน Complain สามารถทำได้ดังนี้ 

- This is terrible service! เป็น this is not the level of service I expect. 

- This is not good enough, and I’m cancelling my order เป็น 

I’m afraid this is not good enough, and I have no option but to cancel my order. 

- Unless I receive the order in 24 hours, I’ll cancel my order เป็น 

Sorry, but unless I receive the order in 24 hours, I’ll have to cancel my order. 

5. สามารถใช้ Present Perfect หรือ Present Perfect Continuous เพื่อมุ่งเนน้ความหมายของเรา 

- I have been waiting for 10 days. 

- Can you please check what has gone wrong? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The Clear Sound Communications takeover of 

Local telephone service, which was originally welcomed 

with great optimism, now seems to be heading down 

the road toward disaster. Ever since Clear Sound bought 

out the FreeTel Company just under six months ago, it 

has experienced loss of income, loss of customers, and, 

perhaps worst of all, the loss of its reputation as a 

company that delivers on its promises. 

When Clear Sound came into the area, it 

promised that all its telephone customers would have 

access to high-speed internet service by the end of the 

year. Not only has the company failed to deliver on this  

promise, but customers who are receiving Clear Sound 

internet service have expressed great dissatisfaction with 

it, “The connection goes out all the time. You just can’t 

count on it when you need it,” a Clear Sound customer 

complained at a town meeting last week. Customers 

have also claimed that repair service is slow and over -

priced. Clear Sound, on the other hand, claims that such 

problems are minor and not widespread. “Every 

company experiences an adjustment period” explained 

Richard Whittier, Clear Sound public relations officer. 

“Before one more year has passed, you can be certain 

that all operations will be running smoothly and 

customers will be 100% satisfied,” he said. 
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5. All employees are ______________ to wear helmet while working for their safety. 

a. completed  b. enhanced  c. predicted  d. dominated 

6. According to the general ____________ meeting, we are now proceeding the election of two 

consecutive board of directors. 

a. annual   b. influential  c. confident  d. innovative 

7. Don’t you _______________ him because last time he won the prize.  

a. offer   b. mistype  c. mislay   d. underestimate 

8. Due to the flight delay, on behalf of IS AM ARE Airline, we ________________ for your 

inconvenience. 

a. apologize  b. break down  c. generate  d. finalize 

9. My ______________ and I work in the legal department and we always have lunch together. 

a. communication  b. colleague  c. compensation d. insurance 

10. Would you mind passing me the new ink cartridges because the printer has already 

______________ the ink? 

a. run out of  b. prioritized  c. negotiated  d. blamed 

11. It is ________________ to have your kids come to the workplace. 

a. Influential;  b. unusual  c. various  d. unprepared 

12. Was it supposed to be my ______________ when you deliberately stole the company’s document? 

a. fault   b figure   c. production  d. deadline 

 1. When did Clear Sound take over the FreeTel  

    Company? 

a. Last week 

b. A little less than six months ago 

c. A little more than six months ago 

d. One year ago 

 2. What kind of company is Clear Sound? 

    a. Telephone only 

    b. Telephone and Internet 

    c. Delivery service 

    d. Transportation  

3.How do Clear Sound customers currently feel 

about the company? 

 a. Pleased 
 b. Optimistic 

 c. Unhappy 
 d. Bored 

 4. The word “minor” in paragraph 2, line 12 is 

closest in meaning to 

 a. small. 

 b. common. 

 c. expected. 
 d. important 
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13. It becomes freezing when the night _____________________. 

a. arrive  b. arrived  c.  arrives  d. is arriving.  

14. If I were in your shoes, I __________________ the same thing. 

a. will do  b. do   c.  would have done d. would do 

15. When the sales of this quarter increase, we all _____________________ a promotion. 

a. received b. would receive c.  will receive  d. receive 

16. According to the schedule, Mr. Mendes _____________________ first. 

a. Is going to speak b. speaks  c.  will speak  d. is speaking 

17. Lauren has planned to live in the United States for her entire life. Now she 

_______________________ to Pennsylvania where she would like to stay. 

a. Is moving b. will move  c.  is going to move  d. moves 

 

18. Look at the figures! The number of the deaths ____________________ every single day. 

a. Is going to increase b. increases  c.  will increase d. is increasing 

19. Before coronavirus or COVID-19 took place in Thailand, Thai people ________________ from 

poor economic crisis due to incompetent government. 

a. suffering b. were suffering  c.  had suffered d. are suffering 

20. While I _______________ on the phone, the thief broke into my house. 

a. was talking b. talked  c.  had talked  d. is talking 
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You are using your name.lastname@isamareacademy.com to write an email to give a piece of advice 

to your colleague, Amanda Lee, who is travelling to Thailand for the first time. Please recommend 

some information about cultures, foods, tourism, and any other necessary information. 


