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regardless of (prep.) โดยไม่คำนึงถึง  in a given area (prep.) บริเวณที่กำหนด 

a costly action (n.) การกระทำทีม่ีผลมาก seem + adj. (v.) ดูเหมือน 

from … to … (prep.) จาก ... ถึง ...  keep track of (v.) ติดตามเรื่อง 

polite person (n.) คนที่สุภาพ   barren land (n.) ที่ดินรกร้าง 

wavy hair (n.) ผมหยักโศก    get ready (v.) เตรียมพร้อม 

relevant example (n.) ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง take a bite (v.) ลองชิม 

pick up (v.) เรียนรู,้ รับ    left elbow (n.) ข้อศอกซ้าย 

point out (v.) ชี้ให้เห็นถึง    V.be greater than (adj.) มากกว่า 

remind of (v.) ย้ำเตือนเรื่อง   opposite side (n.) ฝั่งตรงข้าม 

tiny bubbles (n.) ฟองเล็กๆ   tight lid (n.) ฝาที่ปิดแน่น 

empty space (n.) ที่ว่าง    skilled worker (n.) พนักงานที่มีทกัษะ 

symbol of (n.) สัญลักษณ์ของ   all over the world (adv.) ทั่วโลก 

slender body (n.) หุ่นผอม    come to mind (v.) เข้ามาในความคิด

principal reason (n.) เหตุผลหลัก   faded photo (n.) รูปภาพที่เลือนราง 

tidy dress (n.) ชุดท่ีประณีต    fragrant flower (n.) ดอกไม้ที่กลิ่นหอม 

stuffed with feathers (n.) คัดจมูกจากขนนก   common error (n.) ข้อผิดพลาดทั่วไป 

Adjective Clauses  

Adjective Clauses เป็นอนุประโยคที่ทำหน้าที่ในการขยาย หรืออาจบอกนิยามคำนาม

ใดคำนามหนึ ่ง ซึ ่งมักจะวางไว้หลังคำนามที ่มันต้องการขยาย มักขึ ้นต้นด้วย Relative 

Pronouns แล้วตามด้วย กริยา เช่น 
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Joseph works in a company that distributes seafood or meat. 

Amanda is a Miss Universe of Thailand who wins people’s hearts around the world. 

วิธีการใช ้

1. เราใช้ WHO ในการขยาย คำนามที่เป็น คน เช่น 

 Men who play the guitar always look attractive. 

2. เราใช้ WHICH กับการขยาย ส่ิงของ เช่น 

 The factory which was on fire a few days ago Is under the investigation. 

3. เราใช้ that กับเรื่องที่เจาะจง โดยใช้ได้ทั้ง คน และ สิ่งของ เช่น 

 The document that you requested in on your desk. 

 The woman that we called this morning was my teacher in high school. 

การเขียนแบบหลากหลายวิธี 

1. การรวมประโยคไว้ด้วยกันโดยใช้คำเชื่อม 

and 

และ 
เชื่อมคล้อยตามกัน 

He is very good-looking, and his girlfriend is 

glamorous.  

or 

หรือ 
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

Would you like to come along, or should I 

ask Jenny? 

but 

แต่ 
เชื่อมความขัดแย้ง 

She fell in love with an astronaut, but he 

told her he needed more space. 

so 

ดังนั้น เชื่อมบอกผล 

The scientist forgot to control the 

temperature, so the experiment was not 

successful. 

because 

เพราะว่า 
เชื่อมบอกเหต ุ

He resigned from his position because there 

was too much pressure. 
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2. 2. การใชค้ำหรือวลีมาเสริมหรือแทนประโยค 

a. วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะยากเนื่องจากต้องใช้ความรู้เสริมเข้าไปเป็นอย่าง
มาก เช่น 

ประโยคทั่วไป  The storm has destroyed cars and houses. 

   The cars are parking nearby. 

   The houses belong to my neighbors. 

เปลี่ยนเป็น  1) The storm has destroyed the cars that are parking nearby  

   and the houses. 

2) The storm has destroyed the cars parking nearby and the  

   houses that belong to my neighbors.  

At that time, many Americans thought that it was a waste of money to buy a 

cold, empty land for several million dollars. However, they were wrong. 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________. Large amounts of gold and other 

minerals have been found in Alaska. 

Ideas: 

- Alaska is not a cold place all the time 

- Alaska is not a barren place all the time. 

- It was not waste of money. 

ดังนั้น หากเราต้องการใส่ประโยคลงไปอาจใช้เปน็ 

Alaska is not a cold or barren place all the time, so there are a lot of benefits in 

the area and worth investing. 
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การเรียงลำดับ Adjectives (Adjective Order) 

หน้าที่ของ Adjective  1.) ขยายคำนาม 

     A beautiful girl 

     An exceptional moment 

    2.) ขยายประธานของประโยค 

     Thomas is intelligent. 

     I am desperate.  

ลำดับของ Adjectives 

1. Article/Possessive Adjective  เชน่  This, That, The, My, Your 

2. Number - จำนวน    เช่น  one, two, first, third 

3. Opinion/Observation  เช่น  beautiful, amazing, delicious 

4. Size - ขนาด    เช่น  enormous, large, slender 

5. Shape - รปูร่าง   เช่น  round, cubic, triangular 

6. Age - อาย ุ    เช่น  modern, new, old 

7. Color - สี    เช่น  green, red, yellow 

8. Origin - สญัชาติแหล่งที่มา   เช่น Chinese, Thai, British 

9. Material - วัสด ุ   เช่น plastic, wool, cotton 

Examples: 

The two mouthwatering big grey plates of sausages are on the table. 

Her weird small rough cubic French homemade bread smells great. 

Prepositions (คำบุพบท) 

1. Prepositions บอกสถานทีส่ามารถวางไว้ ท้ายสุดของประโยค 

เช่น  My house is located on Nimmanhaemin Road. 

  I was ordering some food at the restaurant. 
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2. Prepositions บอกสถานที่สามารถวางไว้ หน้าสุดของประโยค (ต้องมีคอมม่า) 

เช่น  On the couch, I am sitting. 

  In Thailand, people believe in ghosts. 

3. ถ้าหากเราจะนำ Preposition มาวางไว้ต้นประโยค พร้อมกับ V.be นั้น ให้เป็น 

Preposition + V.be + Subject (ไม่ต้องมีคอมม่า) 

เช่น  Under the sea is a little mermaid. 

  A little mermaid is under the sea. 

Prepositions of Location 

above - เหนือ, ข้างบน   across - ข้าม 

after - หลงั     against - ตรงกันข้าม 

ahead of - ข้างหน้า   along - ตาม 

around - รอบ    at - ท่ี 

before - ก่อน    behind - หลัง 

below - ข้างล่าง    beneath - ข้างใต ้

beside - ข้าง     between - ระหว่าง 

beyond - เกิน    by - ข้าง, โดย 

close to - ใกล้กันกับ   far from - ไกลจาก 

from - จาก     in - ใน 

in back of - ด้านหลัง   in front of - ด้านหน้า 

inside - ข้างใน    near - ใกล ้

next to - ถัดจาก    on - บน 

on top of - ข้างบน    opposite - ตรงข้าม 

outside - ข้างนอก    over - เหนอื 

past - ผา่น     throughout - ตลอดจน 

through - ทะลุ    under - ใต ้
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Prepositions สถานที ่ เวลา 

in ประเทศ, เมือง - Thailand, 

Chiang Mai 

ปี, เดือน, ฤด,ู ช่วงเวลา - 2018, 

January, summer, morning 

on ถนน, แม่น้ำ - Mississippi river, 

Sukhumvit road 

วัน, วันที,่ วันหยุดสุดสัปดาห์ - 

Friday, January 18 

at จุดเจาะจง, สถานที่ - restaurant, 

school 

เวลาตามนาฬิกา - 8 o’ clock, 

5:00 PM 

 

Quotation Marks 

เป็นวิธีการเขียนอย่างหนึ่งใน Definition Paragraphs ซึ่งเป็นการยกคำพูดของที่อื่นมา ดังนั้น

เราจึงต้องใส่เครื่องหมาย Quotation หรือ “x” นั่นเอง และที่สำคัญเวลาจบประโยค จุดหรือ

เครื่องหมายคำถามต้องวางไว้ข้างใน “x”  

เช่น The dictionary defines gumbo as “a thick soup made in south Louisiana.” 

ในขณะเดียวกันหากบอกว่าใครพูดวา่อะไร หรือใครกล่าวนิยามอะไรว่าอย่างไรนั้นหลังจากคำว่า 

พูด/กล่าว ต้องมีเครื่องหมายคอมม่า (,) และตามด้วยเครื่องหมายคำพูด (“x”) สำคญัอย่างยิ่ง

อักษรตัวแรกต้องขึ้นเป็นตัวใหญ่ 

เช่น The professor said, “The medical library will be closing in 5 minutes due to 

the bad weather conditions.” 

delicious (adj.) อร่อย    define (v.) ให้นิยาม 

contain (v.) มี, ประกอบด้วย   regional (adj.) เกี่ยวกบัภูมิภาค 

harmless (adj.) ไม่อันตราย    rumor (n.) ข่าวลือ 

damage (n.) ความเสยีหาย    potential (adj.) รุนแรง, มีประสิทธิภาพ 

range (v.) มีระยะ     twisted (adj.) ทีถู่กบิด 
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reward (n.) รางวัล     treat (n.) ของรับประทาน 

feature (v.) มี, ประกอบด้วย   keep track of (v.) ติดตาม 

misbehave (v.) ประพฤติไม่ด ี   polite (adj.) สุภาพ 

drizzle (v.) ตกปรอยๆ    lack (v.) ขาด 

absurd (adj.) ไร้สาระ    refer to (v.) หมายถึง 

source (n.) แหล่งที่มา    relationship (n.) ความสัมพันธ ์

worthless (adj.) ไร้ค่า    destroy (v.) ทำลาย 

careless (adj.) ไม่ระมัดระวัง   rank (n.) ลำดับ 

plagiarize (v.) ขโมย, โจรกรรม   surge (n.) การมากขึ้น 

reject (v.) ปฏิเสธ     quote (v.) ยกคำพูด, อ้างอิง 

bland (adj.) ไม่มีรสชาติ    gossip (n.) เรื่องนินทา 

rumor (n.) ข่าวลือ     misbehave (v.) ประพฤติไม่ด ี

measure (v.) วัด     fate (n.) โชคชะตา 

purchase (v.) ซื้อ     strike (v.) โจมตี 

embarrassing (adj.) น่าอับอาย   angle (n.) มุม 

peak (n.) จุดสูงสุด     phrase (n.) วล ี

preceding (adj.) ล่วงหน้า, ก่อน   synonym (n.) คำเหมือน 

prove (v.) แสดงให้เห็น    horizontal (adj.) ตามแนวนอน 

messy (adj.) ยุ่งเหยิง    neat (adj.) เรียบร้อย 

quite (adv.) ค่อนข้างจะ    amaze (v.) ทำให้ตะลึง 

remind (v.) ย้ำเตือน     release (v.) ปล่อย 

stem (n.) ก้านพืช     eager (adj.) กระตือรือร้น 

crowded (adj.) แน่น    principal (adj.) หลัก 

massive (adj.) ใหญ่มาก    skyscraper (n.) ตึกระฟ้า 

destination (n.) จุดหมายปลายทาง  smelly (adj.) มีกลิ่น 
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platform (n.) รูปแบบ, ชานชะลา   syrup (n.) น้ำเชื่อม 

argue (v.) โต้เถียง     descend from (v.) ส่งลงมาจาก 

spinning (adj.) ที่หมุน    rip (v.) พัง 

roar (v.) คำราม     delicate (adj.) เปราะบาง 

constantly (adj.) ประจำ    tease (v.) แกล้งแซว 

ignore (v.) เพิกเฉย     remove (v.) ขจัด 

threaten (v.) เป็นภัย, คุกคาม   trim (v.) ตดัตกแต่ง 

fragrant (adj.) มีกลิ่นหอม    pest (n.) แมลงรบกวน 

pedestal (n.) เชิง, แทน่    precise (adj.) แม่นยำ 

approximate (adj.) โดยประมาณ   crown (n.) มงกุฎ 

tidy (adj.) สะอาด, เปน็ระเบียบ   faded (adj.) จาง, เลือนราง 

striking (adj.) โดดเด่น    symbol (n.) สัญลักษณ ์

flowing (adj.) ลื่นไหล    spike (n.) ยอดแหลม 

torch (n.) ไฟฉาย, คบเพลิง    recall (v.) ระลกึ 

assault (n.) การโจมต ี    fabric (n.) ผ้า 

 

 

 

      

 

 

 

 


