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แบบทดสอบสอบก่อนเรียน 

 

คำชี้แจง ให้เขียนเคร่ืองหมายถูก  ✓   หน้าคำที่มีเสียงสระต่างจากพวก 

 

ข้อ  a  b  c  d 
1  Hair  Air    Chair  Again 
2  There  Here  Cheer  Near 
3  Have  Cave  Gave  Save 
4  Bee  Tea  Tree  Break 
5  Break  Check  Sea  Cake 
6  Bin  Bite  Pin  Pig 
7  Hurt  Friend  Shirt  Skirt 
8  Their  Friend  Chain  Again 
9  Bear  Tea  Bean  Peas 
10  Go  To  No  So 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้คะแนน 
............/ 10 คะแนน 
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ใบความรู้ที่ 1 

 
เทียบอักษรอังกฤษ – ไทย 

 
 

อักษรอังกฤษ            ตรงกับ        อักษรไทย  
 

A – a       =>     แอ, เอ ,อะ ,อา 
B – b       =>     บ 
C – c       =>     ค, ซ 
D – d       =>     ด, ต, ฎ 
E – e        =>     เอ, อี 
F – f       =>     ฟ, ฝ  
G – g       =>     ก, จ  
H – h       =>     ฮ, ห  
I  – i       =>     อิ, ไอ  
J – j       =>     จ  
K – k       =>     ค, ก  
L – l       =>     ล, ฬ  
M – m      =>     ม  
N – n       =>     น, ณ  
O – o       =>     โ, อ  
P – p       =>     พ, ภ, ผ, ป  
Q – q       =>     คว (คู่กันเสมอ)  
R – r        =>     ร, ฤ  
S – s       =>     ซ, ส, ศ, ษ  
T – t       =>     ท, ต, ถ, ธ, ฒ, ฐ  
U – u       =>     อั, อุ, อู  
V – v       =>     ว  
W – w      =>     ว  
X – x       =>     กซ, ซ  
Y – y       =>     ย, ญ, ไอ, อี  
Z – z       =>     ซ 
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เสียงสระในภาษาอังกฤษ – ไทย 

 
 

สระอังกฤษ      ตรงกับ      สระไทย 
 

1. a      =>      แอ  
2. e      =>      เอ  
3. i      =>      อิ  
4. o      =>      ออ  
5. u      =>      อั, อุ, อู 
6. y      =>      อาย, อ้ี 
7. ay      =>      เอ 
8. ar      =>      อา  
9. oo      =>      อุ, อู 
10. ea, ee     =>      อี 
11. ear     =>      เอีย 
12. or      =>      ออ 
13. ow, ou      =>      อาว, เอา 
14. er, ir, ur     =>      เออ 
15. a-e     =>      เอ 
16. i-e     =>     ไอ 
17. o-e     =>      โอ 
18. air     =>      แอ 

 
 

พยัญชนะคู่ 
 
 

1. CH /SH =  ช, ฉ, ฌ    7. TH   =  ท, ธ, ด   
2. CE   =  ซ     8. WH   =  ว, ฮ   
3. NG   =  ง     9. KH   =  ข,ค   
4. NK   =  งค์      10. –VE  =  ฟ   
5. CK   =  ค      11. QU  =  คว 
6. PH   =  ฟ, ผ, ฝ    12. SE  =  ซ 
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Exercise 1 

 
A, a = แอ 

ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 
       ตัวอย่าง :   an  อ่านว่า    แอน 
           man      ”  แมน 
 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
 
1. at     _______    ที่ 
2. bat      _______      ค้างคาว 
3. cat      _______     แมว 
4. man     _______    ผูช้าย 
5. rat      _______    หนู 
6. mat     _______    เส่ือ 
7. hat      _______    หมวก 
8. hand     _______    มือ 
9. sad      _______    เศร้า, เสียใจ 
10. can     _______    สามารถ, กระป๋อง 
11. fan     _______    พัดลม 
12. fat     _______    อ้วน 
13. land     _______    ที่ดิน 
14. pan     _______    กระทะ 
15. tan     _______    สีนำ้ตาลไหม้ 
16. van     _______    รถตู้ 
17. gas     _______    แก๊ส 
18. fax     _______    แฟ๊กซ 
19. wax     _______    ขี้ผึ้ง 
20. tap     _______    ก๊อกน้ำ 
21. ass     _______    ลา (ชื่อสัตว์) 
22. map     _______    แผนที ่
23. tax     _______    ภาษี 
24. pack     _______    ห่อของ 
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Exercise 2 

 
E, e = เอ 

ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 
        ตัวอย่าง :   en  อ่านว่า    เอน 
            pen      ’’  เพน 
 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. egg      _______    ไข ่
2. ten      _______    สิบ 
3. hen     _______    แม่ไก ่
4. pen     _______    ปากกา 
5. bed     _______    เตียงนอน 
6. red      _______    สีแดง 
7. get      _______    ไดร้ับ 
8. sell      _______    ขาย 
9. let      _______    อนุญาตให ้
10. pet     _______    สัตว์เลี้ยง 
11. wet     _______    เปียก 
12. set     _______    จัด, ชุด 
13. left     _______    ซ้าย 
14. desk     _______    โต๊ะเรียน 
15. help      _______    ช่วยเหลือ 
16. end     _______    จบ 
17. lend     _______    ใหย้ืม 
18. tell     _______    บอก 
19. send     _______    ส่ง 
20. rent     _______    ใหเ้ช่า, เช่า 
21. went     _______    ไปแล้ว 
22. sent     _______    ส่งแล้ว 
23. yes     _______    ใช ่, ครับ, ค่ะ 
24. men     _______    ผูช้ายหลายคน 
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Exercise 3 

 
I, i = อิ 

ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 
        ตัวอย่าง :   in  อ่านว่า    อิน 
           pin       ’’  พิน 
 
อังกฤษ              คำอ่าน          ความหมาย 
1. in       ___________    ใน 
2. pin      ___________    เข็มหมุด 
3. sin      ___________    บาป 
4. bin      ___________    ถังขยะ 
5. win      ___________    ชนะ 
6. it      ___________    มัน 
7. sit      ___________    นั่ง 
8. mix     ___________    ผสม 
9. rid      ___________    กำจัด 
10. fish     ___________    ปลา 
11. fit      ___________    เหมาะ 
12. fix      ___________    ซ้อม, ติด 
13. fin     ___________    ครีบ 
14. is     ___________    เป็น, อยู,่ คือ 
15. big     ___________    ใหญ่ 
16. ring     ___________    แหวน 
17. sing     ___________    ร้องเพลง 
18. bring     ___________    นำมา 
19. thing     ___________    สิ่งของ 
20. think     ___________    คิด 
21. kiss     ___________    จูบ 
22. kick     ___________    เตะ 
23. thin     ___________    ผอม 
24. drink     ___________    ดื่ม 
25. wing     ___________    ปีก 
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Exercise 4 

 
O, o = ออ 

ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 
        ตัวอย่าง :   ox  อ่านว่า    ออกซ  
            box      ’’  บอกซ 
 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. ox      _________      วัว(ตัวผู้) 
2. box     _________    กลอ้ง 
3. on      _________    บน 
4. not      _________     ไม่ 
5. dog     _________    สุนัข 
6. pot     _________    หม้อ 
7. of      _________    ของ 
8. song     _________     เพลง 
9. lock     _________    ใส่กุญแจ 
10. rock     _________    หิน, เตน้ร็อก 
11. top     _________    สุดยอด, ลูกข่าง 
12. mop     _________    ไม้ถูพื้น 
13. clock     _________    นาฬิกาแขวน 
14. long     _________    ยาว 
15. bomb     _________    ระเบิด 
16. dot     _________    จุด 
17. front     _________    ข้างหน้า 
18. job     _________      งาน 
19. toy     _________    ของเล่น 
20. doll     _________    ตุ๊กตา 
21. rob     _________    ปล้น 
22. golf     _________    กีฬากอล์ฟ 
23. loss     _________    การสูญเสีย 
                                
หมายเหตุ:  สระ ออ ทั้งหมดในที่นี้ ให้อ่านออกเสียงสั้นเสมอ เช่น 

dog =   ดอก (อ่านว่า  ด๊อก) แปลว่า สุนัข 
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Exercise 5 

 
U, u = อั 

ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 
         ตัวอย่าง :   un อ่านว่า    อัน 
             sun  ’’ ซัน 
 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. un      _________    ไม่ 
2. sun     _________    พระอาทิตย์ 
3. run      _________    วิ่ง 
4. gun      _________    ปืน 
5. fun      _________    สนุก 
6. hunt     _________    ล่าสัตว์ 
7. hut      _________    กระท่อม 
8. cut      _________    ตัด 
9. pup     _________    ลูกสุนัข 
10. but     _________    แต ่
11. bus     _________    รถเมล์ 
12. must     _________    ต้อง 
13. up     _________    ขึ้น 
14. us      _________    พวกเรา 
15. cub     _________    ลูกสิงโต 
16. dust     _________    ฝุ่น 
17. duck     _________    เป็ด 
18. luck     _________    โชคด ี
19. dun     _________    มืนมน 
20. dung     _________    มูลสัตว์ 
21. cup     _________    ถ้วย 
22. gum     _________    กาว 
23. gush     _________    ไหลพุ่ง 
24. lunch     _________    อาหารกลางวัน 
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Exercise 6 
 

Y, y = อาย 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
 
อังกฤษ                คำอ่าน           ความหมาย 
1. my      __________    ของฉัน 
2. by      __________    โดย 
3. why     __________    ทำไม 
4. fly      __________    บิน 
5. cry      __________    ร้องไห้ 
6. fry      __________    ทอด 
7. shy      __________    ขี้อาย 
8. try      __________    พยายาม 
9. dry      __________    ตากแห้ง 
10. spy     __________    สอดแนม 
 

Exercise 7 
 

AY, ay = เอ 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. day     __________    วัน 
2. say      __________    พูดว่า 
3. pay     __________    จ่าย, ชำระ 
4. may     __________    อาจจะ 
5. gay      __________    สนุกสนาน 
6. play      __________    เล่น 
7. pray     __________    สวดมนต์ 
8. tray     __________    ถาด 
9. bay     __________    อ่าว 
10. way      __________    ทาง 
11. lay     __________    วางลง 
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Exercise 8 
 

AR, ar = อา 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
 
1. car      __________    รถยนต์ 
2. bar      __________    ที่ขายเครื่องดื่ม 
3. far      __________    ไกล 
4. card     __________    บัตรแข็ง 
5. cart      __________    เกวียน 
6. dark     __________    มืด 
7. hard     __________    หนัก 
8. park     __________    สวนสาธารณะ 
9. sharp     __________    คม 
10. farm     __________    ไร่นา 
 

Exercise 9 
 

OO, oo = อุ, อู 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. book    __________    หนังสือ 
2. cook     __________    ทำอาหาร 
3. look     __________    มองดู 
4. took     __________    เอาไปแล้ว 
5. food     __________    อาหาร 
6. good     __________    ดี 
7. foot     __________    เท้า 
8. room     __________    ห้อง 
9. moon     __________    พระจันทร์ 
10. noon     __________    เที่ยง 
11. soon     __________    เร็ว ๆ นี้ 
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Exercise 10 
 

EA, ea = อี 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. eat      __________    กิน 
2. meat     __________    เนื้อ 
3. sea      __________    ทะเล 
4. tea      __________    น้ำชา 
5. weak     __________    อ่อนแอ 
6. team     __________    คณะผู้เล่น 
7. bean     __________    ถั่ว 
8. heat     __________    ความรอ้น 
9. leaf     __________    ใบไม้ 
10. beach     __________    ชายหาด 
 

Exercise 11 
 

EE, ee = อี 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
 

1. see      __________    พบ, เห็น 
2. fee      __________    ค่าธรรมเนียม 
3. bee     __________    ผึ้ง 
4. free     __________     ว่าง, อิสระ 
5. feed     __________    ใหอ้าหารสัตว์ 
6. seek     __________    เสาะหา 
7. meet     __________    พบ 
8. week     __________    สัปดาห์ 
9. green     __________    สีเขียว 
10. tree     __________    ต้นไม ้
11. need     __________    ต้องการ 
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Exercise 12 
 

EAR, ear = เอีย 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
 
1. ear      __________    หู 
2. year     __________    ปี 
3. dear    __________    ที่รัก 
4. near     __________    ใกล ้
5. hear     __________    ไดย้ิน 
6. fear      __________    กลัว 
7. sear     __________    ทำใหไ้หม้เกรียม 
8. gear     __________    ใส่เกียร์ 
9. tear     __________    น้ำตา 
10. shear     __________    ตัดเล็ม 
 

Exercise 13 
 

OR, or = ออ 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. or      __________    หรือ, มิฉะนั้น 
2. for      __________    สำหรับ, ให้ 
3. nor      __________    และไม ่
4. corn     __________    ข้าวโพด 
5. born      __________    เกิด 
6. form    __________    รูปแบบ 
7. fork     __________    ส้อม, คราด 
8. horse     __________    มา้ 
9. pork     __________    เนื้อหมู 
10. north     __________    ทิศเหนือ 
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Exercise 14 
 

OW, ow = อาว              OU, ou =อาว 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. now     __________    ขณะนี้ 
2. how     __________    อยา่งไร 
3. down     __________    ต่ำลง 
4. town     __________    เมือง 
5. cow     __________    แม่วัว 
6. crown     __________    มงกุฎ 
7. sound     __________    เสียง 
8. house     __________    บ้าน 
9. cloud     __________    เมฆ 
10. ground     __________    สนาม, พื้นดิน 
 

Exercise 15 
 

ER, er ; IR, ir ; UR, ur = เออ 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. her      __________    หลอ่น 
2. term     __________    ภาคเรียน 
3. nurse     __________    พยาบาล 
4. burn     __________    เผา, ไหม้ 
5. sir      __________    ครับ, ค่ะ 
6. first     __________    ที่หนึ่ง 
7. firm     __________    บริษัท, มั่นคง 
8. turn     __________    เล้ียว, หมุน 
9. confirm     __________    ยืนยัน 
10. under     __________    ใต้ 
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Exercise 16 
 

A-E, a-e = เอ 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. ate      __________    กินแล้ว 
2. late     __________    สาย 
3. date     __________    วันที่, นัด 
4. hate     __________    เกลียด 
5. gate     __________    ประตูรั้ว 
6. name     __________    ชื่อ 
7. same     __________    เหมือนกัน 
8. game    __________    กีฬา 
9. blame     __________    ตำหนิ, ติเตียน 
10. make     __________    ผลิต, ทำ 
 
 

Exercise 17 
 

I – E, i – e = ไอ 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ             คำอ่าน      ความหมาย 
1. like      __________    ชอบ 
2. line     __________     เส้น 
3. nine     __________    เกา้ (9) 
4. mine     __________    ของฉัน 
5. shine     __________    ส่องแสง 
6. wife     __________    ภรรยา 
7. kite     __________    ว่าว 
8. write     __________    เขียน 
9. knife     __________    มีด 
10. ride     __________    ขี่  
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Exercise 18 
 

O – E, o – e = โอ 
ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. note     __________    บันทึก 
2. nose     __________    จมูก 
3. code     __________    รหัส 
4. vote     __________    ลงคะแนน 
5. rope     __________    เชือก 
6. rose     __________    กุหลาบ 
7. home     __________     บ้าน 
 

 
Exercise 19 

 
AIR, air = แอ 

ใหห้ัดเขียนคำอ่านลงในสมุด เสร็จแล้วจึงเปิดตรวจดูในหนังสือภายหลัง 
 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1.air      __________    อากาศ 
2.fair      __________    ยุติธรรม, งาม 
3.chair     __________    เกา้อ้ี 
4.pair      __________     คู ่
5.hair      __________    เส้นผม 
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พิเศษ 

 
1. O, o = โอ เมื่ออยู่หลัง เช่น go  อ่านว่า โก 

1. go ..................ไป       2. no ........................ไม่ 
   3. so .................. ดังนั้น     4. lo ......................... ดูซิ 
2. E, e = อี เมื่ออยู่หลัง เช่น me อ่านว่า มี 
    1. me .................. ฉัน     2. we ........................ พวกเรา 
    3. he ................... เขา     4. she ....................... หล่อน 
3. ALL, all = ออล เสมอ เช่น wall อ่านว่า วอล 
    1. wall ................ ฝาผนัง     2. ball ....................... ลูกบอล 
    3. hall ................. ห้องโถง    4. tall ........................ สูง 
 
 
 

คำที่ออกเสียงต่างจากที่กล่าวมา 
 
 

1. to     ทู    ถึง    16. do   ดู    ทำ 
2. who    ฮู    ใคร    17. whom   ฮูม    ใคร 
3. whose    ฮูส    ของใคร   18. lose   ลูส    สูญหาย 
4. what   วอท    อะไร    19. Where   แว    ที่ไหน 
5. when   เวน   เมื่อไหร ่  20. why   วาย    ทำไม 
6. here   เฮีย    ที่นี่    21. there   แด    ที่นั่น 
7. their   แด    ของพวกเขา  22. fair   แฟ    ยุติธรรม 
8. chair    แช    เกา้อ้ี    23. hair   แฮ    ผม 
9. table   เทบึล    โต๊ะ    24. little   ลิททึล   เล็กน้อย 
10. marble   มาบึล    หินอ่อน   25. title    ไททึล    ชื่อเรื่อง 
11. want   วอนท   ต้องการ   26. work   เวิค    ทำงาน 
12. live   ลิฟว    อาศัย    27. move   มูฟ    ย้าย 
13. know   โนว์    รูจ้ัก    28. knock   น็อค    เคาะ 
14. write  ไรท์    เขียน    29. knife   ไนฟ์    มีด 
15. receive   รีซีฟ    ไดร้ับ    30. wear   แว    สวมใส่ 
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การอ่านศัพท์ที่เติม –ing (อิง) 

 
1. working   เวิคกิง   ทำงาน   7.drinking   ดริงคิง   ดื่ม 
2. speaking   สปีคกิง   พูด    8. kicking   คิคกิง    เตะ 
3. eating   อีทติง    กิน    9.sitting   ซิทติง    นั่ง 
4. waiting   เวทติง   คอย    10.writing   ไรติง   เขียน 
5. swimming   สวิมมิง   ว่ายนำ้   11.coming   คัมมิง    มา 
6. running   รันนิง    วิ่ง    12.cleaning   คลีนนิ่ง    ทำความสะอาด 
 

การอ่านศัพท์ที่เติม -s, -es (เอส, ส) 
 

1. passes   พาสเซส   ผ่าน   6. boxes   บอกเซส   ชกต่อย 
2. teaches   ทีชเชส   สอน    7. kisses   คิสเชส   จูบ 
3. goes   โกซ    ไป    8. does   ดัส    ทำ 
4. works   เวิคซ    ทำงาน   9. puts   พุทซ    วาง, ใส่ 
5. sells   เซลซ    ขาย   10.helps   เฮลพซ   ช่วยเหลือ 
 

การอ่านศัพท์ที่เติม –ed มีเสียงเป็น (-อดิ) หรือ (เอิด) 
 

1. ended   เอ็นดิด   จบ    6. rented  เรนทิด   ใหเ้ช่า 
2. started   สตาทิด   เร่ิมต้น   7. wanted   วอนทิด   ต้องการ 
3. needed   นีดิด    ต้องการ   8. learned   เลอนิด   เรียน 
4. aged   เอจด    แก่    9. budged   บัดกิด   เคล่ือนที่ 
5. pretended  พริเทนดิด   แกลง้ทำ   10. prevented  พริเฝนทิด   ขัดขวาง 
 

การอ่านศัพท์ที่เติม –ed มีเสียงเป็น (t  ท)ึ 
 

1. kissed   คิสท    จูบ    6. stopped   สทอพท   หยุด 
2. parked   พาคท   จอดรถ   7. arked   อาสคท  ถาม 
3. mixed   มิกซท   ผสม    8. passed   พาสท   ผ่าน 
4. washed   วอชท    ล้าง    9. brushed   บรัชท    แปรงฟัน 
5. coughed   คอฟท   ไอ    10. watched   วอชท    เฝ้าดู  
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การอ่านศัพท์ที่เติม ed มเีสียงเป็น d (ดึ) 

 
1. called   คอลด    เรียก    cried    ไครด    ร้องไห้ 
2. combed   โคมด    หวี    aimed   เอมด    มุง่หมาย 
3. arrived   เออะไรฝด   มาถึง    judged   จัดด    ตัดสิน 
4. smiled   ซไมลด   ยิ้ม   lived    ลิฟด    อาศัย 
5. believed   บีลีฝด   เช่ือ    changed  เชนจด   เปลี่ยน 
 

การอ่านคำลงท้าย –tion, sion มีเสียงเป็น ฌั่น (ชั่น) 
 
1. lotion   โลฌัน    ครีมทาผิว   6. vacation   เฝเคฌัน   เวลาวําง 
2. institution   อินสทิยูฌัน   สถาบัน   7.association  แอสโซซิเอฌัน  สมาคม 
3. election  อิเลคฌัน   การเลือกตั้ง   8. condition   คอนดิฌัน  เง่ือนไข 
4. education   เอ็ดดูเคฌัน   การศึกษา   9. donation   โดเนฌัน   การบริจาค 
5. television   เทเลวิฌัน   โทรทัศน์   10. decision   ดิชิฌัน   การตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 19 

ข้อสังเกตในการอ่านคำ 2 พยางค์ข้ึนไป 
 

 
คำ 2 พยางค์ 
 
1. number   นัมเบอร์   เลข    4. doctor   ดอกเตอร์   หมอ 
2. farmer   ฟาเมอร์   ชาวนา   5. under   อันเดอร์   ใต้ 
3. visit   วิซิท   เย่ียม    6. Thailand   ไทยแลนด์   ประเทศไทย 
 
คำ 3 พยางค์ 
 
1. November  โนแวมเบอ   พฤศจิกายน   4. October   ออทโทเบอ   ตุลาคม 
2. remember  รีเมมเบอ   จำได ้  5. beautiful   บิวตีฟูล    สวย 
3. business   บิซิเนส   กิจการ   6. buffalo   บัฟฟะโล   ควาย 
 
 
คำ 4 พยางค์ 
 
1. interesting  อินเตอเรสติง   นา่สนใจ   4. occupation  ออคคูเพฌัน   อาชีพ 
2. conversation  คอนเฝอเซฌัน  สนทนา   5. impossible  อิมพอสซิเบิล  เป็นไปไม่ได ้
3. invitation   อินฝิเทฌัน   การเชิญ   6. development  ดิเฝลัฟเมน   การพัฒนา 
 
คำ 5 พยางค์ 
 
1. constitution   คอนสทิยูชัน     รัฐธรรมนูญ 
2. understanding   อันเดอสแตนดิง   ความเขา้ใจ 
3. congratulations   คอนเกรทยูเลชัน   การแสดงความยินดี 
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ทบทวนการอ่านเบื้องต้น 
 

อังกฤษ – คำอ่าน      อังกฤษ – คำอ่าน      อังกฤษ – คำอ่าน 
 
1. am ...................    an ....................    ant .................. 
2. bag ..................    bad ..................     bat .................. 
3. cat ...................    can ..................     cap ................. 
4. dog .................     day ..................    duck ............... 
5. egg .................    end ..................     em ................. 
6. fan ..................    fat ....................   fun ................. 
7. go ...................    get ...................    gun ................ 
8. hen .................    hand .................    hit .................. 
9. in ....................    it .......................    is ................... 
10.  jar ...................   jam ...................    jack ............... 
11. king ................    kiss ...................    kick ............... 
12. land ................    log ....................    let .................. 
13.  man ................    mob ..................    map .............. 
14.  no ....................    not ....................    need .............. 
15.  on ...................    ox .....................    of .................. 
16.  pan ..................    pen ...................    pig ................ 
17.  sit ...................    sing ..................    sun ............... 
18.  tap .................    tax ....................    top ................ 
19.  un ....................    up .....................    us .................. 
20.  van ..................    vase ..................    verb .............. 
21.  win .................    wax ..................    week ............ 
22.  x- ray ..............    box ....................   mix ................ 
23.  you ..................   young ................    year ............... 
24.  zip ...................    zoo ...................    zone .............. 
25.  moon ..............   mood ................   noon .............. 
26.  car ..................    far ....................    bar ................. 
27.  see ..................    seek ...................    seen ................ 
28.  hair ....................    house.....................    home .............. 
29.  sharp ...................   shine.....................    share .............. 
30.  weak....................    work .....................    want .............. 
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Answer of Exercise 1 
 

A, a = แอ 
 
       ตัวอย่าง :   an  อ่านว่า    แอน 
           man      ”  แมน 
 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
 
1. at     แอท       ที่ 
2. bat      แบท       ค้างคาว 
3. cat      แคท       แมว 
4. man     แมน       ผูช้าย 
5. rat      แรท       หนู 
6. mat     แมท       เส่ือ 
7. hat      แฮท       หมวก 
8. hand     แฮนด์       มือ 
9. sad      แซด       เศร้า, เสียใจ 
10. can     แคน      สามารถ, กระป๋อง 
11. fan     แฟน       พัดลม 
12. fat     แฟท       อ้วน 
13. land     แลนด์      ที่ดิน 
14. pan     แพน       กระทะ 
15. tan     แทน       สีนำ้ตาลไหม้ 
16. van     แวน       รถตู้ 
17. gas     แกส       แก๊ส 
18. fax     แฟกซ      แฟ๊กซ 
19. wax     แว็กส     ขี้ผึ้ง 
20. tap     แท็พ       ก๊อกน้ำ 
21. ass     แอส       ลา (ชื่อสัตว์) 
22. map     แมพ       แผนที ่
23. tax     แทกซ      ภาษี 
24. pack     แพค       ห่อของ 
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Answer of Exercise 2 
 

E, e = เอ 
        ตัวอย่าง :   en  อ่านว่า    เอน 
            pen      ’’  เพน 
 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. egg      เอก       ไข ่
2. ten      เทน      สิบ 
3. hen     เฮน       แม่ไก ่
4. pen     เพน       ปากกา 
5. bed     เบด       เตียงนอน 
6. red      เรด       สีแดง 
7. get      เกท       ไดร้ับ 
8. sell      เซล       ขาย 
9. let      เลท       อนุญาตให ้
10. pet     เพท       สัตว์เลี้ยง 
11. wet     เวท       เปียก 
12. set     เซท       จัด, ชุด 
13. left     เลฟท       ซ้าย 
14. desk     เดสค       โต๊ะเรียน 
15. help      เฮลพ       ช่วยเหลือ 
16. end     เอนด       จบ 
17. lend     เลนด       ใหย้ืม 
18. tell     เทล       บอก 
19. send     เซนด       ส่ง 
20. rent     เรนท       ใหเ้ช่า, เช่า 
21. went     เวนท       ไปแล้ว 
22. sent     เซนท       ส่งแล้ว 
23. yes     เยส       ใช ่, ครับ, ค่ะ 
24. men     เมน       ผูช้ายหลายคน 
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Answer of Exercise 3 
 

 
I, i = อิ 

        ตัวอย่าง :   in  อ่านว่า    อิน 
           pin       ’’  พิน 
 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. in       อิน       ใน 
2. pin      พิน       เข็มหมุด 
3. sin      ซิน       บาป 
4. bin      บิน      ถังขยะ 
5. win      วิน       ชนะ 
6. it      อิท       มัน 
7. sit      ซิท       นั่ง 
8. mix     มิกซ       ผสม 
9. rid      ริด       กำจัด 
10. fish     ฟิช       ปลา 
11. fit      ฟิท       เหมาะ 
12. fix      ฟิกซ       ซ้อม, ติด 
13. fin     ฟิน       ครีบ 
14. is     อิส       เป็น, อยู,่ คือ 
15. big     บิก       ใหญ่ 
16. ring     ริง       แหวน 
17. sing     ซิง       ร้องเพลง 
18. bring     บริง       นำมา 
19. thing     ธิง       สิ่งของ 
20. think     ธิงค       คิด 
21. kiss     คิส       จูบ 
22. kick     คิก      เตะ 
23. thin     ธิน       ผอม 
24. drink     ดริงค       ดื่ม 
25. wing     วิง       ปีก 
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Answer of Exercise 4 
 

O, o = ออ 
        ตัวอย่าง :   ox  อ่านว่า    ออกซ  
            box      ’’  บอกซ 
 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. ox      ออกซ       วัว(ตัวผู้) 
2. box     บอกซ      กลอ้ง 
3. on      ออน       บน 
4. not      นอท       ไม้ 
5. dog     ดอก       สุนัข 
6. pot     พอท       หม้อ 
7. of      ออฟ       ของ 
8. song     ซอง       เพลง 
9. lock     ลอค       ใส่กุญแจ 
10. rock     รอค       หิน, เตน้ร็อก 
11. top     ทอป       สุดยอด, ลูกข่าง 
12. mop     มอพ       ไม้ถูพื้น 
13. clock     คลอค       นาฬิกาแขวน 
14. long     ลอง       ยาว 
15. bomb     บอม       ระเบิด 
16. dot     ดอท       จุด 
17. front     ฟรอนท      ข้างหน้า 
18. job     จอบ       งาน 
19. toy     ทอย       ของเล่น 
20. doll     ดอล       ตุ๊กตา 
21. rob     รอบ       ปล้น 
22. golf     กอลฟ      กีฬากอล์ฟ 
23. loss     ลอส       การสูญเสีย 
                                
 
หมายเหตุ:  สระ ออ ทั้งหมดในที่นี้ ให้อ่านออกเสียงสั้นเสมอ เช่น 

dog =   ดอก (อ่านว่า  ด๊อก) แปลว่า สุนัข 
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 Answer of Exercise 5 
 
 

U, u = อั 
         ตัวอย่าง :   un อ่านว่า    อัน 
             sun  ’’ ซัน 
 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. un      อัน       ไม่ 
2. sun     ซัน       พระอาทิตย์ 
3. run      รัน       วิ่ง 
4. gun      กัน        ปืน 
5. fun      ฟัน       สนุก 
6. hunt     ฮันท       ล่าสัตว์ 
7. hut      ฮัท       กระท่อม 
8. cut      คัท       ตัด 
9. pup     พับ       ลูกสุนัข 
10. but     บัท       แต ่
11. bus     บัส       รถเมล์ 
12. must     มัสท       ต้อง 
13. up     อัพ       ขึ้น 
14. us      อัส       พวกเรา 
15. cub     คับ       ลูกสิงโต 
16. dust     ดัสท       ฝุ่น 
17. duck     ดัค       เป็ด 
18. luck     ลัค       โชคด ี
19. dun     ดัน       มืนมน 
20. dung     ดัง       มูลสัตว์ 
21. cup     คัพ       ถ้วย 
22. gum     กัม       กาว 
23. gush     กัช       ไหลพุ่ง 
24. lunch     ลันช       อาหารกลางวัน 
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Answer of Exercise 6 
 
 

Y, y = อาย 
 
อังกฤษ            คำอ่าน           ความหมาย 
1. my      มาย       ของฉัน 
2. by      บาย       โดย 
3. why     วาย       ทำไม 
4. fly      ฟลาย       บิน 
5. cry      คราย       ร้องไห้ 
6. fry      ฟราย       ทอด 
7. shy      ชาย       ขี้อาย 
8. try      ทราย       พยายาม 
9. dry      ดราย       ตากแห้ง 
10. spy     สปาย       สอดแนม 
 

Answer of Exercise 7 
 

 
AY, ay = เอ 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. day     เด       วัน 
2. say      เซ       พูดว่า 
3. pay     เพ       จ่าย, ชำระ 
4. may     เม       อาจจะ 
5. gay      เก       สนุกสนาน 
6. play      เพล       เล่น 
7. pray     เพร       สวดมนต์ 
8. tray     เทร       ถาด 
9. bay     เบ       อ่าว 
10. way      เว       ทาง 
11. lay     เล       วางลง 
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Answer of Exercise 8 
 

 
AR, ar = อา 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
 
1. car      คา       รถยนต์ 
2. bar      บา       ที่ขายเครื่องดื่ม 
3. far      ฟา       ไกล 
4. card     คาด       บัตรแข็ง 
5. cart      คาท       เกวียน 
6. dark    ดาค       มืด 
7. hard     ฮาด       หนัก 
8. park     พาค       สวนสาธารณะ 
9. sharp     ชาพ       คม 
10. farm     ฟาม       ไร่นา 
 

Answer of Exercise 9 
 

 
OO, oo = อุ, อู 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. book    บุค       หนังสือ 
2. cook     คุค       ทำอาหาร 
3. look     ลุค       มองดู 
4. took     ทุค       เอาไปแล้ว 
5. food     ฟูด       อาหาร 
6. good     กูด       ดี 
7. foot     ฟูด       เท้า 
8. room     รูม       ห้อง 
9. moon     มูน       พระจันทร์ 
10. noon     นูน       เที่ยง 
11. soon     ซูน       เร็ว ๆ นี้ 
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Answer of Exercise 10 
 

 
EA, ea = อี 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. eat      อีท       กิน 
2. meat     มีท       เนื้อ 
3. sea      ซี       ทะเล 
4. tea      ที       น้ำชา 
5. weak     วีค       อ่อนแอ 
6. team     ทีม       คณะผู้เล่น 
7. bean     บีน       ถั่ว 
8. heat     ฮีท       ความรอ้น 
9. leaf     ลีฟ       ใบไม้ 
10. beach     บีช       ชายหาด 
 

Answer of Exercise 11 
 

 
EE, ee = อี 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
 
1. see      ซี       พบ, เห็น 
2. fee      ฟี       ค่าธรรมเนียม 
3. bee     บี       ผึ้ง 
4. free     ฟรี       ว่าง, อิสระ 
5. feed     ฟีด       ใหอ้าหารสัตว์ 
6. seek     ซีค       เสาะหา 
7. meet     มีท       พบ 
8. week     วีค       สัปดาห์ 
9. green     กรีน       สีเขียว 
10. tree     ทรี       ต้นไม ้
11. need     นีด       ต้องการ 
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Answer of Exercise 12 
 

 
EAR, ear = เอีย 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
 
1. ear      เอีย       หู 
2. year     เยีย       ปี 
3. dear    เดีย       ที่รัก 
4. near     เนีย       ใกล ้
5. hear     เฮีย       ไดย้ิน 
6. fear      เฟีย       กลัว 
7. sear     เซีย       ทำใหไ้หม้เกรียม 
8. gear     เกีย       ใส่เกียร์ 
9. tear     เทีย       น้ำตา 
10. shear     เชีย       ตัดเล็ม 
 

Answer of Exercise 13 
 

 
OR, or = ออ 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. or      ออ       หรือ, มิฉะนั้น 
2. for      ฟอ       สำหรับ, ให้ 
3. nor      นอ       และไม ่
4. corn     คอน       ข้าวโพด 
5. born      บอน       เกิด 
6. from     ฟอม       รูปแบบ 
7. fork     ฟอค      ส้อม, คราด 
8. horse     ฮอส       มา้ 
9. pork     พอค       เนื้อหมู 
10. north     นอท       ทิศเหนือ 
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Answer of Exercise 14 
 

 
OW, ow = อาว              OU, ou =อาว 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. now     นาว       ขณะนี้ 
2. how     ฮาว       อยา่งไร 
3. down     ดาวน       ต่ำลง 
4. town     ทาวน       เมือง 
5. cow     คาว       แม่วัว 
6. crown     คราวน      มงกุฎ 
7. sound     เซาน์ด      เสียง 
8. house     เฮ๎าส       บ้าน 
9. cloud     คลาวด      เมฆ 
10. ground     กราวน      สนาม, พื้นดิน 
 

Answer of Exercise 15 
 

 
ER, er ; IR, ir ; UR, ur = เออ 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. her      เฮอ       หลอ่น 
2. term     เทอม       ภาคเรียน 
3. nurse     เนอส       พยาบาล 
4. burn     เบอน       เผา, ไหม้ 
5. sir      เซอ       ครับ, ค่ะ 
6. first     เฟิรสท      ที่หนึ่ง 
7. firm     เฟอม       บริษัท, มั่นคง 
8. turn     เทอน       เล้ียว, หมุน 
9. confirm     คอนเฟอม      ยืนยัน 
10. under     อันเดอะ      ใต้ 
 

 



 
 
 31 

Answer of Exercise 16 
 

 
A-E, a-e = เอ 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. ate      เอท       กินแล้ว 
2. late     เลท       สาย 
3. date     เดท       วันที่, นัด 
4. hate     เฮท       เกลียด 
5. gate     เกท       ประตูรั้ว 
6. name     เนม       ชื่อ 
7. same     เซม       เหมือนกัน 
8. game    เกม       กีฬา 
9. blame     เบลม       ตำหนิ, ติเตียน 
10. make     เมค       ผลิต, ท้า 
 
 

Answer of Exercise 17 
 

 
I – E, i – e = ไอ 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. like      ไลค       ชอบ 
2. line     ไลน       เส้น 
3. nine     ไนน       เกา้ (9) 
4. mine     ไมน       ของฉัน 
5. shine     ไซน       ส่องแสง 
6. wife     ไวฟ       ภรรยา 
7. kite     ไคท       ว่าว 
8. write     ไวท       เขียน 
9. knife     ไนฟ       มีด 
10. ride     ไรด       ขี่  
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Answer of Exercise 18 
 

 
O – E, o – e = โอ 

 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1. note     โนท       บันทึก 
2. nose     โนส       จมูก 
3. code     โคด       รหัส 
4. vote     โวท       ลงคะแนน 
5. rope     โรพ       เชือก 
6. rose     โรส       กุหลาบ 
7. home     โฮม       บ้าน 
 

 
Answer of Exercise 19 

 
 

AIR, air = แอ 
 
อังกฤษ            คำอ่าน         ความหมาย 
1.air      แอ       อากาศ 
2.fair      แฟ       ยุติธรรม, งาม 
3.chair     แช       เกา้อ้ี 
4.pair      แพ       คู ่
5.hair      แฮ       เส้นผม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


