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บทน�ำ
O-NET (Ordinary National Educational Test) เปนการทดสอบที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทําขึ้น

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางดานการศึกษาของนักเรียนใน 3 ชวงนั้น

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันที่ทางการกระทรวงศึกษากําหนดไว ขอสอบที่ใชในการจัด
สอบจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปนขอสอบชุดเดียวกัน เพื่อที่จะไดวัดความรู ความสามารถที่แทจริง 
ของนกัเรยีนทัง้ประเทศภายใตมาตรฐานเดยีวกนัไดมกีารแบงกลุมสาระการเรยีนรูในการจดัสอบเปน 8 กลุม 
อันไดแกสาระดังตอไปนี้ 

 1. ภาษาไทย

 2. สังคมศึกษา

 3. ภาษาอังกฤษ

 4. คณิตศาสตร

 5. วิทยาศาสตร

 6. สุขศึกษาและพลศึกษา

 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 8. ศิลปะ 

ระดับมธัยมศึกษาปท่ี 6 

ระดับมธัยมศึกษาปท่ี 3

ระดับประถมศึกษาปที ่6
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โดยในสวนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศดานภาษาอังกฤษ หากยดึตามลกัษณะของโจทย
จะสามารถแบงประเภทของขอสอบได ดังนี้

Part Skills of learning Stem

1 Speaking and Writing Ability 30

 Speaking Ability 10

 Writing Ability 20

2 Reading Ability 40

 Vocabulary 10

 Reading comprehension 30

Total 70

❉ รูจักขอสอบ ENGLISH O-NET

เราจะเห็นไดวาในขอสอบภาษาองักฤษน้ันจะประกอบไปดวยขอสอบ 2 สวนใหญๆ  คอื สวนทีห่นึง่เปน
ขอสอบในสวนของทักษะทางการพูด (Speaking Ability) จํานวน 10 ขอ และทักษะทางการเขียน (Writing 
Ability) จํานวน 20 ขอ รวมแลวเปนจํานวน 30 ขอ

 ในสวนของขอสอบสวนที่สองนั้น จะมีการทดสอบความสามารถของนองๆ ในดานทักษะการอาน 
(Reading Ability) ซึ่งจะประกอบไปดวยสวนยอยอีกสองสวน ไดแก การทดสอบความสามารถดานคําศัพท 
(Vocabulary) จํานวน 10 ขอ และโจทยในสวนการอานเพื่อนความเขาใจ ประกอบไปดวยจํานวนขอสอบ
ทั้งสิ้น 30 ขอ โดยขอสอบในสวนที่สองนั้นจะประกอบไปดวยจํานวนขอสอบทั้งสิ้น 40 ขอ ขอละ 1 คะแนน

 ขอสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษจะเนนทดสอบทักษะของนองๆ ในเรื่องของความรูความเขาใจ
และความสามารถในการใชทักษะดานตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน สวนเรื่องอื่นนอกเหนือจากทักษะทางการ
พูดและทักษะในทางการเขียน ก็คือ ไวยากรณภาษาอังกฤษ (Grammar) ซึ่งจะมาในรูปแบบของขอสอบ 
Errors Test ท่ีจะตองอาศัยความเขาใจที่ลึกซึ้งมากกวาสวนอ่ืนๆ เล็กนอย หรือคําศัพท (Vocabulary) 
ที่นองๆ จะตองหมั่นทองศัพทและจําศัพทใหไดมากขึ้น รวมถึงแนวขอสอบในเชิงการอาน (Reading) ก็
สําคัญมากดวยเชนกัน เนื่องจากเปนการอานบทความ (Passage) ยาวๆ หรือมีแผนปายประกาศ โฆษณา 
ประชาสัมพันธมาใหและตองตอบคําถามที่ไดจากการอานใหถูกตอง 

 ในหลากหลายทักษะตางๆ นองๆ จะตองอาศัยการเรียนรูและหมั่นทบทวนเนื้อหา สิ่งสําคัญที่จะ
สามารถทําใหนองๆ ไมหวั่นตอขอสอบจริงไดก็คือ “นองๆ จะตองฝกจากขอสอบจริง” เทานั้น เพื่อลดความ
ประหมาและตืน่เตน อกีทัง้ยงัทาํใหเราสามารถใชทกัษะกระบวนการคดิในการฝกฝนไปใชในสนามสอบจรงิ
ไดอยางเปนเลิศที่สุด !! 
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❉ ความแตกตางระหวางขอสอบ O-NET/GAT/9 วิชาสามัญ

O-NET

(สอบชวง 

เดือนกุมภาพันธ

ของทุกป)

 O-NET หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะของขอสอบจะ

เปนเนื้อหาขอมูลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5-6) รวมกัน โดยเปนเนื้อหา

ท่ีเรียนในหองเรียน ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเอาไว เปนแนว

ขอสอบที่เอาไววัดผลทางการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันทั่วประเทศ โดย

มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนผูออกขอสอบ เม่ือเทียบ

กับขอสอบแนวอื่นๆ ถือวางายท่ีสุดเพราะเปนเนื้อหาระดับพื้นฐาน

GAT-PAT

(สอบได 2 คร้ังคือ 

ตุลาคมและมีนาคม)

 GAT-PAT หมายถึง การทดสอบความถนัดในดานวิชาชีพตางๆ เปนขอสอบ

ที่เนนการวัดแววความรูและความถนัดในแตละสาขาอาชีพมากข้ึน ตัวอยางเชน 

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 2 ความถนัดทางวิศวกรรม เปนตน สวนใหญ

โครงสรางของขอสอบ GAT-PAT จะมีลักษณะเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายและคาบเกี่ยวกับเนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัย เรียกไดวา การสอบ GAT-PAT 

นั้นจะมีการเจาะลึกมากกวาการสอบ O-NET ท่ีเปนการวัดความรูในระดับพื้นฐาน 

เน่ืองจากผูออกขอสอบน้ีคือ คณาจารยในระดับมหาวิทยาลัยจากท่ัวประเทศ เรียก

ไดวาขอสอบ GAT-PAT นั้นเปนขอสอบท่ียาก !! แตหากผานการฝกฝนทําขอสอบเกาๆ 

มาบางก็สามารถเดาทางขอสอบไดไมยากเกินความสามารถ

9 วิชาสามัญ

(สอบชวง

เดือนมกราคม)

 9 วิชาสามัญ หมายถึง การทดสอบวัดความรูความเขาใจในเนื้อหาตามหลักสูตร 

ตามเนื้อหาในตําราหรือบทเรียนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5-6 ลักษณะของขอสอบ

จะไมยากเทา GAT-PAT แตจะยากกวาขอสอบ O-NET เพราะวาขอสอบ 9 วิชา

สามัญนั้นใชเปนขอสอบในการคัดเลือกบุคคลเขามหาวิทยาลัย เนื้อหาโครงสราง

ของขอสอบสวนใหญจะลึกและเยอะกวาระดับ O-NET แนนอน และมีคณาจารยใน

ระดับมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอสอบ ขอสอบ 9 วิชาสามัญเปนขอสอบหน่ึงท่ีคอน

ขางยาก เนื่องจากเปนขอสอบที่มีความเขมขนในเนื้อหาสูง จึงตองอาศัยทําขอสอบ

เกาๆ ใหคุนชินมากขึ้น

เราลองมาดูลักษณะของขอสอบแตละประเภท
กันดีกวา
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❉ สัดสวนขอสอบ ENGLISH O-NET

ขอสอบในสวนที่ 1

ตอไปนี้ผูเขียนจะขอแจกแจงรายละเอียดของขอสอบในสวนตางๆ ใหผูอานไดทําความเขาใจเพื่อ
เตรียมตัวและวางแผนในการสอบตอไป ดังนี้ 

Speaking Ability : ขอสอบในสวนนีเ้ปนการวัดทักษะความสามารถของนกัเรยีนในดานการสนทนา 
โดยเปนการทดสอบความเขาใจในประโยคและสถานการณที่ใชในการสนทนา เหมือนเปนการวัดความ
สามารถในการพูดทางออมนั่นเอง โดยขอสอบจะมีทั้งหมด 10 ขอ ซึ่ง 1 ขอ นั้นจะมีคําถามยอย 2 คําถาม 
ซึ่งจะตองตอบถูกทั้ง 2 คําถามยอยจึงจะได 1 คะแนน หากตอบถูกเพียง 1 คําถามยอยจะไมไดคะแนน

Writing Ability : เปนการวัดความเขาใจในไวยากรณทางภาษา โดยเราจะตองวิเคราะหโครงสราง
ของประโยคและความหมายของประโยค โดยจะมีคําถามทั้งหมด 20 ขอ ซึ่งแบงได 2 แบบ

แบบที ่1 เปนคําถาม 10 ขอเกีย่วกับ Sentence Completion โดยจะมปีระโยคทีเ่วนชองวางไวให 2 ชอง 
ซึ่งเราจะตองเลือกคําตอบใหถูกทั้ง 2 ชอง ถึงจะได 1 คะแนน ถาตอบถูกเพียงหนึ่งชองจะไมไดคะแนน

แบบที่ 2 เปนคําถาม 10 ขอ เปนลักษณะ error identification โดยจะมีประโยคที่ขีดเสนใตไว 4 จุด 
ซึง่จะม ี1 จดุทีผ่ดิไวยากรณ โดยนอกจากทีเ่ราจะตองทาํการหาจดุทีผ่ดิไวยากรณแลว เรายงัจะตองแกไขจดุ
นั้นใหถูกตองอีกดวย ซึ่งจะมีตัวเลือกหลัก (จุดที่ผิดไวยากรณ) 4 ตัวเลือก และทุกตัวเลือกหลักจะมี 5 ตัว
เลือกยอย (เลือกเพื่อแกไขใหถูกหลักไวยากรณ) จึงมีทั้งหมด 20 ตัวเลือก

ขอสอบในสวนที่ 2

Reading Ability : วัดความเขาใจในการอานและความรูในดานการใชคําศัพท โดยจะแบงเปน 
2 สวน คือ การอานเพื่อความเขาใจ (Reading Comprehension) และคําศัพท (Vocabulary) 

Reading Comprehension เปนการวัดความเขาใจในการอาน มีทั้งหมด 30 ขอ ขอละ 1 คะแนน 
โดยคําถามจะมีบทความมาให แลวจะถามเกี่ยวกับความเขาใจในบทความนั้นๆ

Vocabulary มทีัง้หมด 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน โดยลักษณะขอสอบจะเปนในเชงิ Cloze Test นัน่คือ 
นกัเรยีนจะตองเลอืกคาํศัพทมาเตมิในชองวางเพือ่ใหประโยคมคีวามหมายทีส่มบรูณ เหมาะสม และถกูตอง

หนังสือเลมน้ีประกอบไปดวยแนวขอสอบจริง O-NET วิชาภาษาอังกฤษท้ังหมด 6 ชุด ซึ่งในแตละ
ชุดจะมีคําถามทั้งหมด 70 ขอ โดยคําถามในแตละขอจะถูกพิจารณาขึ้นเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับแบบ
ทดสอบของขอสอบ O-NET ที่ใชในการทดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของจริงมากที่สุด และ
นอกจากนีข้อสอบแตละชดุจะประกอบไปดวยสวนเฉลยและคําอธบิายอยางละเอียด เพือ่ใหนองๆ ไดใชเปน
ตวัชวยในการฝกฝนและทบทวนความรูความสามารถเพือ่การลงสนามสอบวชิาภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนการ
ทดสอบ O-NET/GAT-English/Smart-I/9 วิชาสามัญ หรืออื่นๆ ก็ตาม
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ทัง้นีผู้เขยีนหวงัวาหนงัสอืเลมนีจ้ะเปนประโยชนแกผูอานทีก่าํลังจะเตรยีมตวัสอบภาษาอังกฤษ O- NET 
ดวยตนเอง และวิทยากรผูที่กําลังเตรียมการสอนใหกับนักเรียนผูที่ซึ่งกําลังเตรียมสอบ O-NET ดวยเชนกัน 

หากหนังสือเลมนี้มีขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทําตองขออภัยไว ณ ที่นี้เรายินดีที่จะนําคําติและ
คําชมของบรรดานองๆ นักเรียน นักศึกษา คณาจารยและผูที่มีสวนเกี่ยวของในทุกๆ สวน เพื่อนํามาสูการ
พัฒนา ปรับปรุงและแกไข หนังสือเลมนี้ใหเกิดประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป  

เตรียมศัพทพรอมลุย O-NET
 หลายคนพลาดทาเอางายๆ ใหกับขอสอบในสวนของคําศัพท (Vocabulary) ก็เพราะวาเรารูจัก

คําศัพทนอยเกินไป ดังนั้น เราจะตองหาวิธีแกไขสวนที่จะนําไปเพิ่มคะแนนสอบ ENGLISH O-NET หรือใน
การสอบสนามอื่นๆ เชน 9 วิชาสามัญ หรือ GAT-English ครั้งนี้ใหได เราจะตองฝกฝนและหมั่นทองศัพท
อยูบอยๆ โดยการฝกเดาคําศัพทจากรากศัพท (Roots) หรือจํากลุมของคําศัพทอยางเปนหมวดหมู รวมถึง
สํานวนภาษาตางๆ ซึ่งพี่ไดเตรียมสิ่งนั้นไวใหนองๆ แลว มาเตรียมศัพทพรอมลุย O-NET กันเลยดีกวา

Prefixes

Prefixes Meaning Examples

a-, ab-, abs- away from (ออกจาก) Absent (a.) – not to be present, away (ไมอยู) 

Abscond (v.) – to run away (หลบหนี)

ad-, ac-, af-, a-, 

ag-, an-, ar-, 

at-, as-

to, toward (ไปสู) Adapt (v.) – to fit into (ปรับใหเขากัน)

Adhere (v.) – to stick into (แนบติด)

Annex (v.) – to add or join (เพิ่มเติม)

Attract (v.) – to draw near (ดึงดูด)

anti- against (ตอตาน) Antifreeze (n.)  – a substance to prevent freezing 

(ของเหลวท่ีตานทานการแข็งตัวของนํ้า)

Antisocial (a.) – referring to someone who’s not social 

(ซึ่งไมคบคาสมคมกับผูใด, ที่ตอตานสังคม, ที่มองโลกในแงราย)
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Prefixes Meaning Examples

bi-, bis- two (สอง) Bicycle (n.) – two-wheeled cycle (จักรยาน)

Biannual (a.) – twice each year (ปละ 2 ครั้ง)

Biennial (a.) – every two years (ทุกๆ 2 ป)

circum-, cir- around (รอบๆ) Circumscribe (v.) - to draw around (ขลิบ)

Circle (n.) – a figure that goes all around (วงกลม)

com- ,  con- , 

co-, col-

with, together (ดวยกัน) Combine (v.) – to bring together (เชื่อมตอ)

Contact (v.) – to touch together (ติดตอ)

Collect (v.) – to bring together (รวบรวม, เก็บสะสม) 

Cooperate (v.) – to work together (รวมมือ)

de- away from, down, the op-

posite of, bad (ออกจาก, ลง, 

ไมดี)

Depart (v.) – to go away from (ออกไปจาก)

Decline (v.) – to turn down (ปฏิเสธ)

dis-, dif-, di- apart (แยกจาก) Dislike (v.) – not to like (ไมชอบ)

Dishonest (a.) – not honest (ทุจริต, คดโกง, ไมซื่อสัตย)

Distant (a.) – away (หางไกล)

epi- upon, on top of (เหนือ, นอก

เหนือจาก)

Epitaph (n.) – writing upon a tombstone (คําจารึกบน

หลุมฝงศพ)

Epilogue(n.) – speech at the end, on top of the rest 

(บทสงทาย, บันทึกทายเลม)

equ-, equi- equal (เทากัน) Equalize (v.) – to make equal (ทําใหเทากัน)

Equitable (a.) – fair, equal (ยุติธรรม, เทาเทียม)

ex-, e-, ef- out (ออก) Exit (v.) – to go out (ออก)

Eject (v.) – to throw out (ขับไล)

Exhale (v.) – to breathe out (หายใจออก)

in-, ir-, il-, im-, 

en-

in, into (ใน) Inject – to put into (ฉีด)

Impose – to force into (กําหนด, บังคับ)

in-, il-, ig-, ir-, 

im-

not (ไม) Inactive (a.) – not active (เฉ่ือย, ท่ีอยูเฉย)

Ignoble (a.) – not noble (เลวทราม)

Irreversible (a.) – not reversible (ยอนกลับไมได)

Irritate (v.) – to put into discomfort (ทําใหรูสึกรําคาญ, 

รบกวน)

inter- between, among (ระหวาง) International (a.) – among nations (ระหวางประเทศ) 

Interpose (v.) – to put between (แทรกแซง)
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Prefixes Meaning Examples

mal-, male- bad, ill, wrong (เลว) Malpractice (n.) – bad practice (การปฏิบัติหนาท่ีบกพรอง)

Malfunction (v.) – fail to function, bad function (เสีย)

mis- Wrong, badly (ผิด) Mistreat (v.) – to treat badly (ขมเหง, ทารุณ)

Mistake (v.) – to get wrong (ทําผิดพลาด)

Misplace (v.) – to put in wrong place (วางผิดท่ี)

mono- one, alone, single (หนึ่ง, 

เดี่ยว)

Monopoly (n.) – one ownership (การผูกขาดตลาดโดยมี

ผูขายเพียงผูเดียว)

Monotone (n.) – one tone (การพูดแบบไมมีเสียงสูงตํ่า, 

เสียงเดียว)

Monologue (n.) – aspeech by one person (การพูด

คนเดียว)

Monosyllable (n.) – one syllable (พยางคเดียว)

non- not, the reverse of (ไม) Nonsense (a.) – not making sense (เหลวไหล)

Nonprofit (a.) – not making a profit (ท่ีไมแสวงผลกําไร)

ob- against, in front of, in the 

way of (ตอตาน)

Obstacle (n.) – something that stands in the way of 

(อุปสรรค, ส่ิงกีดขวาง)

Obvious (a.) – right in front of, apparent (ชัดเจน)

Obviate (v.) – to do away with, make unnecessary 

(กําจัด)

omni- all, everywhere (ทั้งหมด, 

ทุกที่)

Omnipresent (a.) – always present, everywhere (มี

อยูทุกท่ี)

Omnipotent (a.) – all powerful (มีอํานาจเหนือทุกส่ิง)

per- through (ทะลุผาน) Pervade (v.) – to pass through, to spread through 

(แพรหลาย, แผซาน)

Perceive (v.) – to become aware through sight (รับรู)

poly- many (หลาย) Polysyllable (n.) – many syllables (หลายพยางค)

Polygon (n.) – figure with many sides (รูปหลายเหล่ียม)

post- after (หลัง) Postpone (v.) – to do after (เล่ือน)

Postmortem (a.) – after death (ซึ่งเกิดขึ้นหลังความตาย)
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Prefixes Meaning Examples

pre- before, earlier than (กอน) Preview (n.) – a viewing earlier than another (การดูกอน)

Prehistoric (a.) – before written history (ก อน

ประวัติศาสตร)

Preface (n.) – a statement before an article or a book 

(บทนํา)

pro- Forward, going ahead of, 

supporting (กอน)

Proceed (v.) – to go forward (ดําเนินตอไป)

Prowar (a.) – supporting the war (ท่ีสนับสนุนสงคราม)

Promote (v.) – to raise or move forward (เล่ือนขึ้น)

re- again, back (อีกครั้ง, กลับไป) Retell (v.) – to tell again (เลาเรื่องซํ้าอีกครั้ง)

Recall (v.) – to call back (รําลึกถึง)

Recede (v.) – to go back (ถดถอย)

se- apart (แยก) Secede (v.) – to withdraw, become apart (ถอนตัว)

Seclude (v.) – to stay apart from others (แยกตัว)

sub- under, less than (ใต, นอย

กวา)

Submarine (a.) – underwater (ท่ีอยูใตนํ้า)

Subway (n.) – a path or way to move under ground 

(ทางใตดิน)

Subliminal (a.) – below the level of consciousness 

(เบาเกินกวาจะกระตุนใหบีบตัว)

super- over, above, greater (เกิน) Superstar (n.) – a star greater than other stars (ดาราดัง)

Superimpose (v.) – to put over something else (วางทับ)

trans- across (ขาม) Transcontinental (a.) – across the continent (ขามทวีป)

Transverse (v.) – to lie or go across (ขวาง, ทแยง)

un-, uni- one (หนึ่ง) UniDirectionsal (a.) – having one Directions (ท่ีเปนไป

ในทางเดียวกัน)

Unanimous (a.) – sharing one view (เปนเอกฉันท)

Unilateral (a.) – having one side (ขางเดียว)

un- not (ไม) Uninterested (a.) – not interested (ไมรูสึกสนใจ) 

Unhelpful (a.) – not helpful (ไมมีประโยชน)

Unethical (a.) – not ethical (ไมมีศีลธรรม)
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Roots

Roots Meaning Examples

-act-, -ag- to do, to act (ทํา) Agent (n.) – one who acts as a representative (ตัวแทน)

Activity (n.) – action (กิจกรรม)

-apert- open (เปด) Aperture (n.) – an opening (ชอง, รู)

-bas- low (ตํ่า) Basement (n.) – something that is low, at the bottom, 

a room that is low (ชั้นใตดิน)

-cap-, 

-capt-, 

-cip-, 

-cept-, 

-ceive-

to take, to hold, to seize 

(หยิบ, จับ, ฉวย, ควา)

Captive (n.) – one who is held (เชลย)

Receive (v.) – to take (รับ)

Capable (a.) – able to take hold of things (ท่ีสามารถ)

Recipient (n.) – one who takes hold or receives (ผูรับ)

-ced-, 

-cede-, 

-cess-,

-ceed-

to go, to give in (ไป) Precede (v.) – to go before (มากอน)

Access (n.) – means of going to (การเขาถึง)

Proceed( v.) – to go forward (ดําเนินการ)

-cred-, 

-credit-

to believe (เชื่อ) Credible (a.) – believable (ท่ีเชื่อถือได)

Incredible (a.) – not believable (ท่ีเหลือเชื่อ)

Credit (n.) – belief, trust (ความเชื่อถือ)

-curr-,

 -curs-,

 -cours-

to run (วิ่ง) Current (a.) – now in progress, running (ปจจุบัน)

Precursory (a.) – running (going) before (ท่ีเปนขั้นเริ่มตน)

Recourse (v. ) – to run for aid (ขอความชวยเหลือ)

-dic-, 

-dict-

to say (พูด) Dictionary (n.) – a book explaining words (saying) 

(พจนานุกรม)

Indict (v.) – to say or make an accusation (กลาวหา, 

ดําเนินคดี)

Indicate (v.) – to point out or say by demonstrating 

(ระบุบงชี้)

-duc-, 

-duct-

to lead (นํา) Induce (v.) – to lead to action (ชักนํา) 

Conduct (v.) – to lead or guide (ชักนํา)

Aqueduct (n.) – apipe that leads water to somewhere 

(ทอสงนํ้า)
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Roots Meaning Examples

-equ- equal, even (เทากัน) Equality (n.) – equal in social, political rights (ความ

เทาเทียม)

Equanimity (n.) – evenness of mind, tranquility (ความ

สงบใจ)

-fac-,

 -fact-,

 -fic-, 

-fec-, 

-fy-

to make, to do (ทํา) Facile (a.) – easy to do (งาย)

Fiction (n.) – something that is made up (นิยาย, 

เรื่องแตง)

Factory (n.) – place that makes things (โรงงานผลิต)

Affect (v.) – to make a change in (มีผลกระทบตอ)

-fer-, 

-ferr-

to carry, to bring (ถือ, นํา) Defer (v.) – to carry away (ยืดเวลาออกไป) 

Referral (n.) – a source for help/ information (แหลง

อางอิง)

-graph- to write (เขียน) Monograph (n.) – a writing on a particular subject 

(บทความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ)

Graphite (n.) – a form of carbon used for writing 

(แรกราไฟตใชทําดินสอ)

-mit-, 

-mis-

to send (สง) Admit (v.) – to send in (รับเขา)

Missile (n.) – something sent through the air (จรวด

มิสไซล)

-par- equal (เทากัน) Parity (n.) – equality (ความเทาเทียม)

Disparate (a.) – not equal, not alike (แตกตางกัน)

 -plic- to fold, to bend, to turn 

(พับ, โคงงอ)

Complicate (v.) – to fold (mix) together (ทําใหซับซอน)

Implicate (v.) – to fold in, to involve (ทําใหพัวพัน, 

ทําใหเกี่ยวของ)

-pon-,

 -pos-,

 -posit-,

 -pose-

to place (จัดวาง) Component (n.) – a part placed together with others 

(สวนประกอบ)

Transpose (n.) – a place across (เปลี่ยนตําแหนง)

Compose (v.) – to put many parts into place (ประกอบ

ดวย) 

Deposit (v.) – to place for safekeeping (ฝากเงิน)

-scrib-,

 -script-

to write (เขียน) Describe (v.) – to write about or tell about (อธิบาย)

Transcript (n.) – a written copy (สําเนา)

Subscription (n.) – a written signature or document 

(การลงนาม)
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Roots Meaning Examples

-sequ-,

 -secu-

to follow (ตาม) Sequence (n.) – in following order (ตามลําดับเหตุการณ)

Sequel (n.) – a second, following block (ผลท่ีตามมา)

Consecutive (a.) – one that follows another (ที่ตอ

เนื่องกัน)

-spec-,

 -spect-,

 -spic-

to appear, to look, to see 

(ดู)

Specimen (n.) – an example to look at (ตัวอยาง)

Aspect (n.) – one way to see something (มุมมอง)

-sta-,

-stat-, 

-sist-, 

-stit-,

 -sisto-

to stand, make stand (ยืน) Constant (a.) – standing with (ตอเนื่อง)

Status (n.) – social standing (สถานภาพทางสังคม, สถานะ)

Stable (a.) – steady (standing) (ม่ันคง)

Desist (v.) – to stand away from (ระงับ)

-tact- to touch (สัมผัส) Contact (v.) – to touch together (ติดตอ)

Tactile (v.) – to be able to be touched (สัมผัสได)

-ten-,

 -tent-,

 -tain-

to hold (ยึด, จับ) Tenable (a.) – able to be held (ยึดถือได)

Retentive (a.) – holding (ซึ่งเก็บรักษาไวได)

Maintain (v.) – to keep or hold up (รักษาไว)

-tend-,

-tens-,

 -tent-

to stretch (ยืด) Extend (v.) – to stretch or draw out (ยืดออก, ขยายออก)

Tension (n.) – the state of being stretched (ความ

ตึงเครียด) 

-tract- to draw (ดึง) Attract (v.) – to draw together (ดึงดูด)

Contract (n.) – an agreement drawn up (สัญญาท่ีเขียน

ขึ้นมา)

-ven-,

 -vent-

to come (มา) Convene (v.) – to come together (ประชุม)

Advent (n.) – a coming (การมาถึง)

-ver-,

 -vert-,

-vers-

to turn (เลี้ยว) Avert (v.) – to turn away (เบี่ยงเบน)

Revert (v.) – to turn back (หมุนกลับ)

Reverse (v.) – to turn around (หันกลับ)
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Suffixes

Suffixes Meaning Examples

-able, -ible, 

-ble

able to (สามารถ) Edible (a.) – able to be eaten (สามารถกินได)

Salable (a.) – able to be sold (สามารถขายได)

-acious,- cous,

- al

like, having the quality of 

(เหมือนกับ, เกี่ยวกับ)

Nocturnal (a.) – of the night (เกี่ยวกับกลางคืน)

Vivacious (a.) – having the quality of being lively (ท่ี

มีชีวิตชีวา)

-ance, -ancy the act of, the state of 

being (การ)

Performance (n.) – the act of performing (การแสดง)

Truancy (n.) – the act of being truant (การหนีโรงเรียน)

-ant, -ent, -er, 

-or

one who (ผูซึ่ง) Occupant (n.) – one who occupies (ผูครอบครอง)

Respondent (n.) – one who responds or answers 

(ผูตอบ)

Teacher (n.) – one who teaches (ผูสอน, ครู)

Creator (n.) – one who creates (ผูสราง)

-ar, -ary connected with, related to 

(เกี่ยวกับ)

Ocular (a.) – related to the eye (เกี่ยวกับตา)

Beneficiary (a.) – connected with one who receives 

benefits (เกี่ยวกับผูท่ีรับผลประโยชน)

-ence quality of, act of (การ) Existence (n.) – the act of existing or being (การมีอยู)

-ful full of (เต็มไปดวย) Fearful (a.) – full of fear (เต็มไปดวยความกลัว)

-ic, -ac, -il, -ile of, like, pertaining to (เกีย่วกับ) Cardiac (a.) – pertaining to the heart (เกี่ยวกับหัวใจ)

Civil (a.) – pertaining to citizens (เกี่ยวกับพลเมือง)

Infantile (a.) – pertaining to infants (เกี่ยวกับทารก)

Acidic (a.) – like acid (เหมือนกรด)

-ion the act or condition of 

(ความ)

Correction (n.) – the act of correcting (ความถูกตอง)

-ism the practice of, support of 

(ลัทธิ)

Patriotism (n.) – support of one’s country (กลุมคน

ท่ีรักชาติ)

-ist one who makes, does (ผูซึ่ง) Artist (n.) – one who creates art (คนท่ีสรางงานศิลปะ, 

ศิลปน)

-ity, -ty,- y the state of, character of 

(การ, ความ)

Unity (n.) – the state of being one (ความเปนหนึ่ง)

Shifty (n.) – the state of shifting around (ความมีกลอุบาย)

Showy (n.) – the state of always showing oneself 

(ความโออวด)
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Suffixes Meaning Examples

-ive having the nature of (ซึ่ง) Active (a.) – having the nature of having or moving 

(ซึ่งกระตือรือรน)

-less lacking, without (ไร) Heartless (a.) – without a heart (ไรหัวใจ)

-logy the study of (วิทยา) Biology (n.) – the study of life processes (ชีววิทยา)

-ment the act of, the state of (การ, 

ความ)

Retirement (n.) – the state of being retired (การปลด

เกษียณ)

-ness the quality of (ความ) Eagerness (n.) – the quality of being eager (ความ

กระตือรือรน)

-ory having the nature of, a 

place or thing for (สถานที่ซึ่ง)

Laboratory (n.) – a place where work is done (หอง

ทดลอง) 

-ous, -ose full of, having (เต็มไปดวย, ซึ่ง) Dangerous (a.) – full of danger (ซึ่งอันตราย) 

Verbose (a.) – full of words, wordy (ท่ีใชคํามากเกินไป)

-ship the art or skill of, the ability 

to (ความ)

Leadership (n.) – the ability to lead (ความเปนผูนํา)

-some full of, like (เต็มไปดวย) Troublesome (a.) – full of trouble (เต็มไปดวยปญหา)

-tude the state of quality of, the 

ability to (ความ)

Aptitude (n.) – the ability to do (ความสามารถ)

-y full of, somewhat, some-

what like (เต็มไปดวย)

Musty (a.) – having a stale odor (ซึ่งเหม็นอับ)

Chilly (a.) – somewhat cold (เยือกเย็น)

Willowy (a.) – like a willow (เต็มไปดวยตนหลิว)

Idioms & Pharses

1. To be on and off 

 ไมตอเนื่อง, อยางไมคงที่ เชน Rain was on and off due to the climate changes. 

2. To be up and away 

 ขึน้ไปสูอากาศ มกัใชสาํนวนนีก้บัการบนิ เชน After a few minutes of speeding downtherun-
way, the flight to Bangkok is up and away.

3. To be down and out

 ถังแตก, ไมมีเงิน, ขาดทุน เชน She went shopping extravagantly until she was down 
and out.
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4. Back and forth

 เปนคํากริยาวิเศษณ หมายถึง ไปๆ มาๆ กลับไปกลับมา ถาเขียนเปน back-and-forth จะเปน
คํานาม (noun) หมายถึง การพูดคุย หรืออธิบายบางสิ่ง เชน Students are shuttled back and forth 
between school and home. 

5. All over the place 

 ทุกหนทุกแหง กระจายทั่วทุกที่ เชน Your books are all over the place.

6. To drop the ball

 สรางความผิดพลาดอยางรายแรง, พลาดโอกาสสําคัญ ตัวอยางเชน I dropped the ball last 
year so I’ll try to do my best next year.

7. To get back on track

 ทําใหกลับมาสูสภาพเดิม, สภาวะปกติ, กลับมาเขากะรองกะรอย เชน Our project is behind 
on the schedule, so we need to get back on track.

8. To give it a try

 พยายามทําใหประสบความสําเร็จ เชน I’ll support you. Just give it a try.

9. To give someone a hand

 ใหความชวยเหลือ เชน Could you give me a hand ? เปนประโยครองขอความชวยเหลือเชน
เดียวกันกับ can you help me ?

10. To give someone a ride

 ติดรถไปดวย, ขับไปสง เชน It’s on my way so I can give you a ride.

11. To give up

 ยอมแพ, เลิกกระทําบางสิ่ง เชน I promise myself I’ll give up smoking.

12. To hand in

 สงกลับไปใหตรวจ (มักใชกับงาน) เชน I just handed in the report on the deadline for 
submission.

13. To hang in there

 ยังคงทําตอไปแมอยูในสภาวะที่ตัดสินใจไดยาก อาจหมายถึง “สูๆ” ได เชน She will call you. 
Hang in there.
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14. To have a good time 

 ขอใหมีชวงเวลาที่ดี, สดใส เชน เวลาที่เพื่อนจะไปเที่ยวเราก็ใชคํานี้บอกลา เชน You’re going to 
abroad. Have a good time.

15. To hit the sack : go to bed

 เขานอน, การเขาหองนอน (เปนภาษาไมเปนทางการ) เชน We’re going to hit the sack.

16. To hold one’s tongue

 ใชเมื่อตองการความเงียบหรือไมพูด เชน My mom told me to hold my tongue, but I 
continued to talk to her.

17. It’s a pleasure 

 ดวยความยินดีอยางยิ่ง ใชเมื่อยินดีและพอใจในการใหความชวยเหลือคนหนึ่งๆ เชน

 A : Thank for giving me a ride.

 B : It’s my pleasure

18. It’s up in the air 

 ไมตัดสินใจ, ไมแนใจ เชน About 50 tons of oil spilled into the sea, this problem is up 
to the air.

19. It’s up to you

 มันขึ้นอยูกับคุณ เชน

 A : I can’t make a decision on this situation. What do you think ?

 B : It’s up to you.

20. Just a moment

 สักครู เชน 

 She is coming. Please wait just a moment.

21. To keep a low profile

 เก็บไวไมใหเปนที่รูแกสาธารณะ เชน The new commercial ad is kept a low profile before 
grand opening of the product.

22. To keep one’s finger crossed

 การเอานิว้มอืไขวกันเปนสญัลกัษณของความโชคด ีเชน Keep one’s finger cross , everybody, 
and hope our project will be fine.
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23. Let’s go halves

 แบงอยางเทาๆ กัน เชน This meal is very expensive, let’s go halves.

24. To look for

 คนหาบางสิ่งบางอยาง เชน I’m looking for an apartment which has 3 bedrooms and 
2 bathrooms.

25. To look something over

 มองขาม เชน A detective looked over his shoulder to inspect the victim.

26. To pave the way

 นําไปสู หรือการจบลงของสถานการณ เชน Planning and structuring your eassay paves 
the way for good essay and organization.

27. To pass away

 เปนสํานวนแปลวา ตาย ใชแทนคําวา die หรือ dead เพราะทําใหฟงแลวดูไมรุนแรง เชน She 
was sad because her dog passed away.

28. To pick someone or something up

 ไปรับ (คน, สิ่งของ) เชน I have to pick up my dress at the laundromat.

29. To put someone through

 โอนสายโทรศัพทไปยัง เชน Please put me through the new office.

30. To take a risk

 ลองเสี่ยงอันตราย เชน The risk is not to take a risk at all.

31. To take it easy : relax

 ผอนคลาย, ไมเครียด เชน You have the exam today, so take it easy.

32. To take your time

 ไมตองรีบรอน เชน When you have to solve the problem, just take your time.

33. To tie the knot

 เปนสํานวนที่ใชในการแตงงาน (wedding) เหมือนการผูกเชือกเขาไวดวยกัน ซึ่งยุงยากและ
ซับซอน เชน We’re going to tie the knot.
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34. Things get out of hand

 ยากเกินกวาที่จะจัดการ เชน If things get out of hand, we can’t control anymore.

35. A white lie

 การโกหกเพื่อรักษานํ้าใจ เชน Saying that I am younger than I am was just a white lie.

36. To put up with

 อดทนในการกระทําบางสิ่ง เชน I won’t put up with your lies anymore !

37. To see eye to eye

 เปนสํานวนที่ใชวาคนสองคนเห็นตรงกัน เชน I think we can go to see the concert tonight. 
I believe we see eye to eye on this matter.

38. To sleep like a log

 กรนเสียงดัง เชน He always sleep,s like a log, it makes me annoyed every night.

39. So far, so good

 เปนสาํนวน หมายถงึ ถงึตอนนีท้กุอยางด ีไมมีปญหา ใชตอบคําถามวาโอเคหรอืพอใจไหม ? ตวัอยาง
เชน 

 A : How’s the job going ?

 B : So far, so good.

40. Be my guest 

 ใชเพื่ออนุญาตใหคนอื่นทําบางสิ่ง 

41. hard on

 บีบคั้น, กดดัน, ทับถม เชน Don’t be so hard on yourself.

42. True to yourself

 มีจุดยืน, การทําในสิ่งที่เชื่อ เชน I decided to quit my job because I couldn’t stay true 
to myself.

43. In too deep

 การทําหรือตกอยูในสภาวะแหงความทุกข เชน In too deep they say I’m in too deep.

44. Fight to the death 

 สูอยางไมยอมแพ เชน You should fight to the death.
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45. How do you like it ?

 ตองการใหสิ่งที่คุณสั่งมีลักษณะเปนอยางไร ? 

46. How do you find it ? 

 คุณมีความรูสึก/ความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับมัน ?

47. What would you like ? 

 คุณจะรับอะไรดี ?

48. It depends. 

 ก็แลวแตฉันเห็นดวยกับคุณเปนอยางยิ่ง เชน It’s depend on you.

49. A great deal

 จํานวนมากมาย เชน We’ve heard a great deal about you.

50. Get the ball rolling : Let’s start now

 เริ่มทําอะไรสักอยาง เชน Let’s get the ball rolling
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