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Here are 101 things (in no particular order) you can do to
improve your English
1.

อย่ า กลั ว ทํา ผิด Don’t be afraid to make mistakes. Be confident. People can only correct your mistakes when they hear

you make them.
2.

ิ
หาส งแวดล
้อมทีมีก ารพู ด ภาษาอั ง กฤษ Surround yourself in English. Put yourself in an all English speaking environment

where you can learn passively. The best way to learn is through speaking.
3.

ฝึ กทุ ก วั น , ทํา แผนฝึ ก, และฝึ กตามแผน Practise every day. Make yourself a study plan. Decide how much time a week you

are going to spend studying and stick to it. Establish a routine.
4.

บอกญาติพีน อ
้ งและเพือน ๆ ให ้ทราบแผนฝึ กอั ง กฤษของเรา, ให ้เขาช ่ว ยเช ีย ร์แ ละอย่ า ขั ด Tell your family and friends about your

study plan. Get them to push you to study and also don’t let them interrupt you.
5.

ฝึ กทั ง 4 ทั ก ษะ Practise the 4 core skills: reading, writing, speaking and listening. They all need to be worked on for you

to improve.
6.

จดศั พ ท์ใ หม่ ล งสมุ ด Keep a notebook of new words you learn. Use them in sentences and try to say them at least 3 times

when you speak.

บทความเขาใส่ขอ้ นีเพือ

7.

เข ้าเว็ บ EC ทุ ก วั น Visit EC’s free learn English website at least once a day and complete a lesson. [

8.

เร่ ง จํา ศั พ ท์ก่อ นสอบ ดีอ ยู่ แ ต่ มั ก จํา ได ้ไม่ น าน Memorisation of lists is one of the most common ways of learning vocabulary for

โฆษณาเว็บของเขา]

a test. It's only a good exercise for short term studying because you often do not retain the information that you have
learned for a test.
9.

ฝึ กในเวลาทีเหมาะกั บ ตั ว เอง Use your body clock. If you’re not a morning person, study in the afternoon.

10.

จํา ศั พ ท์พ ร ้อม

ประโยคตัวอย่าง - จะจําได ้ง่าย You will find words easier to remember if you try to remember an example

sentence using that word rather the word on its own.
11.

วางแผน test ตั ว เอง Plan to take a test. You’ll find that you work harder when you need to study for something.

12.

ตั งเป้ าใหญ่ ฝึ กอั ง กฤษให ้เก่ง Saying that, it’s better not to study just to take a test. Think of the bigger picture. What can

you do when you have a good command of English? How will the quality of your life improve?
13.

วางแผนระยะยาวและบรรลุ ใ ห ้ได ้ Give yourself a long term goal. Focus on working towards it.

14.

วางแผนระยะสั น, ทํา ให ้ได ้ และให ้รางวั ล ตั ว เอง Give yourself short term goals too and reward yourself when you achieve

each one.
15.

สร ้างบรรยากาศให ้น่ า เรีย น Create an atmosphere in which you want to learn, not because you have to. You’ll learn more

when you’re learning because you want to.
16.

หาวิธ ีเ รีย นทีเหมาะกั บ ตั ว เองทีสุด Know what works best for you. Think about what methods have been successful for you

in the past and stick with them.
17.

หาวิธ ีเ รีย นทีเหมาะกั บ ตั ว เองทีสุด Figure out how you learn. It can be by memorising, reading, speaking, summarising or

other methods. Find out how you study best. It can be in a quiet place by yourself or with a group.
18.

ไม่ รู ้ก็ ถ าม Get help! If you don’t understand something you’ve got to ask someone. Ask your teacher, classmates or

friends for help.
19.

เรีย นแล ้วทบทวน Review! Review! Review! Make sure that you take the time to review things you have studied in the

past.
20.

อย่ า นั งเรีย นรวดเดีย วนานเกิน ไปโดยไม่ พั ก It’s not a good idea to study on your own for more than 30 minutes at a time.

Take regular breaks, get some fresh air and stretch your legs.
21.

อย่ า รีบ เลือนระดั บ บทเรีย นเร็ ว เกิน ไป Don’t be in such a hurry to move up a level. Concentrate on the level you are at now.

22.

ํ
ดู แ ผ่ น หรือ คลิป ดีก ว่ า ดู ท ีว ีเ พราะดู ซาได
้ Watch DVDs rather than TV. It’s better to use something that you can watch over

again to catch information you might have missed the first time.
23.

ดู ท ีว ีช ่ว ยผู ้ฝึ กระดั บ สูง ด ้านการพู ด และฟั ง Watching TV only gives you the chance to hear something correctly first time. This

is better for high level students. It can be great practice for speaking to native English speakers so you don’t have to ask
them to repeat themselves!
24.

อ่านหนั งสือนอกเวลา Read graded readers. These books are especially written for your level. Read a whole novel. You

can do it! You’ll feel great afterwards.
25.
26.

หนั งสือสําหรับเด็ก Children’s books have easier words and are a good alternative to graded readers.
อ่านหนั งสือพิมพ์ Newspapers are a good place to find passive constructs. Read through an article and see if you can
อ่ า น

find the passive sentences.
27.

อ่ า นจั บ ใจความทั วไปก่อ น Read for the general meaning first. Don’t worry about understanding every word, then go back

and look up new words.
28.

ดูถอ้ ยคําแวดล้อม For a word you don’t understand in a sentence, look at the other words around it. They will

ไม่ รู ้ศั พ ท์ใ ห ้

give you a hint. Try to guess the meaning from the context.
29.

ึ ษา
ศก

รากศัพท์ของคํา Learn root words. They’ll help you guess the meaning of words. For example: scrib = write, min =

small
30.

ดู form อืนของคํา ศั พ ท์ When you learn a new word, think of all its other forms: Beautiful (adjective), beauty (noun),

beautifully (adverb).
31.

ึ ษา
ศก

prefix - suffix Learn prefixes (dis-, un-, re-) and suffixes (-ly, -ment, -ful), these will help you to figure out the

meaning of words and build your vocabulary.
32.

ดู

พยางค์ที stress English, unlike Japanese or French, uses word stress. For new words, count the syllables and find

where the stress is. Only one stress per word and always on a vowel. Two syllable verbs have a stress on the second
syllable (beGIN). 2 syllable nouns (TEAcher) and adjectives (HAPpy) stress the first.
33.

้
ใช ภาษาอั
ง กฤษทั น ทีท ีมีโ อกาส Use English whenever you can. It’s as simple as that!

34.

อย่ า แปลเป็ นไทยก่อ นพู ด Don’t translate into English from your own language. Think in English to improve your fluency.

Talk to yourself…but not on the bus otherwise people will think you have gone crazy!
35.

ฝึ กพู ด จริง อย่ า อ่ า นแต่ คํา อธิบ าย You can’t learn English from a book. Like driving a car, you can only learn through doing

it.
36.

เรียนแกรมมาร์ผ่านการพูด The most natural way to learn grammar is through talking.

37.

เขียนไดอะรีทุกวัน Keep an English diary or journal. Start by writing a few sentences a day and then get into the habit of

writing more.
38.

ทํา บล็ อ กบอกเรืองให ้ชาวโลกรู ้ Why not start an online blog and share your writings with the world?

39.

วิธ ีฝึ กให ้เขีย นเก่ง ทํา อย่ า งนี ... To become a better writer brainstorm as many ideas and thoughts onto paper without

worrying about grammar or spelling. Then think about the structure. After that, write your piece using good grammar
and spelling. Finally, read it through or give it to someone else to check for mistakes.
40.

เรือง

เครืองหมายวรรคตอนก็สําคัญ, ต ้องระวัง Keep an eye on your punctuation as it can totally change what you’re trying to

say. Check out the difference in meaning between these two sentences: “A woman without her man is nothing” and “A
woman: without her, man is nothing”.
41.

ร ้องเพลงก็ เ ป็ นหนึงวิธ ีฝึ กทีสนุ ก Sing your heart out! Show the world your beautiful voice! Learn English songs and sing

along with them to improve fluency and intonation… anyone for Karaoke?
42.

ไม่ ม ีค นจริง ๆ ให ้ฝึ กพู ด ด ้วยก็ ฝึ กผ่ า นชุม ชนออนไลน์ Get a penfriend or use chat-rooms, forums and community sites. If you

can’t speak to someone in English, this is the next best thing.
43.

ฝึ กเลีย นแบบพู ด ทั งจั ง หวะและเส ีย งสูง ตํา Shadow English CDs. Listen to a few sentences then repeat what you heard.

Focus on the rhythm and intonation.
44.

ฟั งวิทยุให ้เสียงผ่านหูก็มีประโยชน์แม ้งานยุ่งไม่มีเวลาฟั งอย่างตังใจ Have English radio on in your house. Even if you are not

actively listening to it, you will still be training your ears.
45.

ฟั งแล ้วพู ด ตามให ้เหมือ นทั งเส ีย งสูง ตํา, การออกเส ีย ง, จั ง หวะ, stress Mirror CDs. Read out loud along with a CD. Again, this

is great for intonation, pronunciation and rhythm.
46.

ฝึ กฟั งแล้วเขียนตามทีได้ยนิ Dictation. Listen to a CD or friend and write down what you hear.

47.

record เส ีย งทีตั ว เองพู ด , และเปิ ดฟั ง จะช ่ว ยให ้เห็ น จุ ด บกพร่ อ งและแก ้ไขได ้ Nobody likes to hear their own voice, but be brave

and try it! Record your voice and listen to your pronunciation and intonation. It will help you to identify your problem
areas.
48.

ขออนุ ญ าตคุ ณ ครู บั น ทึก เส ีย งทีเขาสอนเป็ นภาษาอั ง กฤษมาเปิ ดฟั ง Ask your helpful teacher if you can record his lesson. This is

a great way to review. You can also listen to your teachers speaking speed and intonation.
49.

ดิก อังกฤษ-อังกฤษ Use an English/English dictionary as it will help you to keep thinking in English and not

ใช ้

translating.
50.

ดิก อังกฤษ-อังกฤษ ประเภท learner's dictionary If an English/English dictionary seems scary, there are learner’s

ใช ้

dictionaries for English students of your level.
51.

อย่ า รีบ เปิ ดดิก เร็ ว เกิน ไป ให ้เดาก่อ น Don’t become too reliant on your dictionary. Your dictionary should be an aid, not

your main teacher. Try to guess the meaning of words rather than going straight for your dictionary.
52.

อย่ายอมแพ้ แม ้รู ้สกึ ว่าไม่ก ้าวหนา้ ก็อย่าหยุดฝึ ก Don’t give up! Stay positive! Sometimes you will feel that you aren’t learning

quickly enough. Everyone feels like this, don’t worry about it. You’ll get there in the end.
53.

เรีย นให ้สนุ ก , หาแง่ มุ ม สนุ ก ในการเรีย น Enjoy it! We learn more when we are having fun!

54.

ถ ้าพู ด แล ้วกั ง วล ประหม่ า , หายใจเข ้าลึก ๆ ทํา ใจสบาย ๆ ก่อ นพู ด If you get nervous when speaking, take two deep breaths

before you say something. You’ll speak better when you feel relaxed.
55.

้ ย นและผ่ า นไปแล ้ว ปลุ ก ใจให ้มีกํา ลั ง ว่ า เราจะก ้าวไปให ้ไกลกว่ า นี Keep yourself motivated by looking
ดู ห นั ง ส ือ เล่ ม เก่า ทีเคยใช เรี

back at the textbooks and CDs you used in the past. You’ll be surprised at how easy they seem to you now!
Congratulations, your level is improving!
56.

ไม่ ต ้องรอ, ทุ ก อายุ เ รีย นได ้ ไม่ ม ีอ่ อ นหรือ แก่เ กิน ไป You are never too young or too old to start learning English. Don’t make

excuses not to learn. What are you waiting for?
57.

ผั ด เวลาเรีย นคือ ล ้มเหลว Procrastination can stop you from being successful. To stop procrastinating, it's important you

understand if your procrastinating is to avoid studying, or if it is your bad habit.
58.

เรีย นไม่ รู ้เร็ ว ดั ง ใจไม่ ใ ช ่โ ง่ ... If you haven’t gotten the results you wanted yet, it’s not because you’re bad at languages,

it’s because you haven’t found your own special way of learning yet.

59.

อย่ า ใช ส้ ือการเรีย นทียากหรือ ง่ า ยเกิน ไป Use resources which match your level. Don’t use texts/listening exercises which

are too difficult or too easy. Use materials which challenge you but don’t frustrate you.
60.

พู ด อั ง กฤษสํา เนี ย งไทยไม่ ม ีใ ครว่ า ฝรั งบางคนชอบฟั งซะอีก Don’t worry about making your accent perfect. It’s an important

part of your cultural identity to keep your accent. Native English speakers enjoy hearing English spoken with an accent.
61.

้ ้ทั งนั น There are many types of English: British, American, South African and so
ภาษาอั ง กฤษมีห ลายแบบ แบบไหนก็ ใ ช ได

on. None of these are wrong or not as important. English is English.
62.

้ เ หมือ นกั น น่ า จะรู ้ไว ้และใช ให
้ ้ถู ก Instead, be aware of the differences in
ศั พ ท์บ างคํา อั ง กฤษแบบอเมริกั น กั บ แบบอั ง กฤษใช ไม่

American and British English and use your words accordingly. For example: Elevator (US) / Lift (British).
63.

บั ต รคํา มีป ระโยชน์ พกติด ตั ว ใช ่จ ดศั พ ท์ใ หม่ แ ละทบทวนศั พ ท์เ ก่า Carry cue cards with you. These are small cards which you

can write new words on. You can pull them out and look at them whenever you a free minute.
64.

ิ
ใช ้ post-it ติด ส งของในบ
้านโดยเขีย นศั พ ท์อั ง กฤษใส่ล งไปด ้วย Use post-it notes and stick them around your home. You can

use them to label things. Stick one on your pet dog!
65.

อย่ า ละเลย

phrasal verb, ฝรังใชพู้ ดกันเยอะเป็ นเรืองปกติ, ถ ้าเพ่งดูบ่อย ๆ ก็จะเดาได ้เก่งขึนเรือย ๆ You can’t ignore phrasal

verbs (two words verbs), there are hundreds of them in English and they’re widely used. The more you focus on their
meaning, the more you’ll be able to guess the meaning of new ones. You’ll start to recognise their patterns.
66.

อย่ า กลั ว ทีจะเข ้าใจโดยใช ้ sense, บ่ อ ยครั งทีเดาครั งแรกนั นแหละถู ก Use your intuition. Go with your gut feeling, you’ll be

surprised how often your first guess is the right guess. Like we said before, be confident.
67.

ตั งสติสั ก หน่ อ ยก่อ นพู ด Gather your thoughts. Take a second to think about what you’re going to say. You know the

grammar, but maybe you don’t use it correctly when you speak.
68.

มองหาวิธ ีไ ปเจอและคุ ย กั บ ฝรั งในแถบทีพั ก อาศั ย หรือ ในจั ง หวั ด , น่ า จะมีบ ้างนะ ! Meet new people. Make the effort to mix with

English speakers in your town. You could join a club or go to bars where foreigners hang out. Buy one a drink, they love
that!
69.

เริมพู ด อั ง กฤษกั บ เขาก่อ น, อย่ า รอให ้เขามาพู ด กั บ เรา Be the person to start conversations in English. Try to keep the

conversations moving and use listening words (‘really?’ / ‘go on…’/ ‘what happened then?’) Don’t wait for others to speak
to you. Get in there!
70.

้
ใช การอภิ
ป รายในกลุ่ ม เป็ นทีฝึ กพู ด -ฝึ กฟั งภาษาอั ง กฤษ, สั ง เกตภาษาท่ า ทางขณะทีเขาพู ด ด ้วย Debate. Discuss topics in a group.

Each person should choose a viewpoint (even if you don’t agree with it) and debate it within the group. Make sure you
get your point across. Learn to listen actively. Active listening will help in the classroom and it will help you get more out
of, and contribute more to, group study sessions. Focus on the person who is talking. Don’t fidget or become distracted
by other people or events. Concentrate on the speaker with your ears and eyes. Follow the movements the speaker
makes in an effort to hear more. It may help to repeat what you hear others say in an effort to understand their
thoughts.
71.

แกรมมาร์ใครว่าไม่สําคัญ It’s not enough to only learn English words. You can teach a parrot English words but that

doesn’t mean it can speak English! You still need to have an understanding of grammar.
72.

ภาษาไทยไม่ ม ี tense เหมือ นภาษาอั ง กฤษ,

จะพูดภาษาอังกฤษก็ควรรูเ้ รือง tense ไว้บา้ ง Verb tenses are used by English

speakers to talk about the timing of actions. You might not have the same expressions in your own language. It’s
important that you know these tenses and when to use them.
73.

กริย าอปกติ หรือ Irregular Verb (

กริยา 3 ช่อง) ในภาษาอังกฤษมีหลายคํา ฝึ กให ้จําได ้ก็ดี English has many irregular verbs. You

should drill yourself on them.
74.

ฝึ กพู ด แล ้วอย่ า เลิก , เพราะทั ก ษะทีได ้มามั น จะร่ ว งโรยไปอย่ า งน่ า เส ีย ดาย Keep it up! If you take a break from speaking

English, you will find that your level decreases and all your hard work has been wasted.
75.

ถ ้า

้ ้, ควรภู ม ใิ จในตั ว เอง
ทํา test แล ้วได ้คะแนนไม่ดีก็ไม่ต ้องคิดมาก, ถ ้าพูดคุยได ้รู ้เรืองก็ถือว่าใชได

Don’t be put off by a bad test

score. Sometimes students have the ability to pass an English test, but can’t communicate well with English speakers. If
you can speak freely in English, you should be proud of yourself.

76.

จํา ไว ้ว่ า ถ ้าพยายามเต็ ม ทีแล ้ว นั นแหละประสบความสํา เร็ จ แล ้ว Remember that as long as you have tried your hardest, you

have succeeded!
77.

เรีย นกั บ เพือนดีก ว่ า ได ้ทั งคู่ ฝึ กและเป็ นกํา ลั ง ใจให ้กั น และกั น Learn English with a friend. You’ll have someone you can practise

with and you can motivate each other to study.
78.

เรีย นการอ่ า นตั ว

โฟเนติกส์จะช่วยให ้ออกเสียงคําศัพท์ในดิกได ้ถูกต ้อง Remember, the way we write English is not the same as

how it’s pronounced. For example ‘Ough’ has over 6 pronunciations. Familiarise yourself the Phonetic Alphabet. It will
help you correctly pronounce words in the dictionary.
79.

ทํา ความคุ ้นเคยกั บ

เสียง schwa - ə ให ้ดี

มั น มั ก จะออกเส ีย ง เออะ Get used to the ‘schwa’ sound [ə] - an unstressed and

toneless neutral vowel sound. ‘Schwa’ is the most common vowel sound in English. For example, the 'a' in about and the
'u' in supply.
80.

้
ถ ้าทั ก ษะของเราอยู่ ใ น level เริมต ้น, ฝึ กแล ้วจะเห็ น ความก ้าวหน า้ ชั ด , แต่ ถ ้า level ของเราขึนสู่ร ะดั บ สูง , ความก ้าวหน า้ จะเห็ น ช าและไม่

้
ชั ด , ถ ้าท่ า นอยู่ ใ นภาวะนี อย่ า เข ้าใจผิด ว่ า ตั ว เองหยุ ด ก ้าวหน า้ แล ้ว, มั น เพีย งเห็ น ช ากว่
า เดิม เท่ า นั น Keep in mind that it takes longer to
improve when our level is high. Usually the fastest progress is made when we are beginners. Don’t think that you’re
suddenly not learning anymore, it’s just a less noticeable progress.
81.

ใช ศ้ ั พ ท์แ ละวลีภ าษาอั ง กฤษให ้เหมาะสมกั บ โอกาส Make sure that your English matches the occasion. It’s OK to use slang

with friends but not in a business meeting. Decide in which situation it’s appropriate to use the words and phrases you
have learned.
82.

ในตํา รามั ก ไม่ ไ ด ้แสดงภาษาพู ด , จะรู ้ภาษาพู ด หรือ สแลงต ้อง

ดูหนั ง Textbook English is often different from the way we

casually speak. To learn casual ‘slang’ watch movies.
83.

้ ้มั น จะทํา ให ้ภาษาของเรามีส ีสั น Idioms can be difficult to memorise, but they are great fun to use
idiom แม ้จํายาก แต่ถ ้าใชได

and they’ll make your English more colourful.
84.

ึ ษา
การศ ก

เสียงทีเชือมต่อกัน จะช่วยเราทังทักษะการพูดและะการฟั ง When talking we usually link words together so that two

words can sound like one. Simply put, we link words ending with a consonant sound to words beginning with a vowel
sound (consonant > vowel). We link words ending with a vowel sound to words beginning with a vowel sound (vowel >
vowel). Practise these to improve your listening and pronunciation.
85.

้ น เทอร์เ น็ ต ให ้เป็ นประโยชน์ ต่ อ การฝึ กภาษาอั ง กฤษ Make use of the internet. It’s full of resources to help you learn: BBC
ใช อิ

Learning English ; learnenglish.ecenglish.com
86.

มองทั งจุ ด อ่ อ นและจุ ด แข็ ง ของตั ว เอง, เขีย นลงกระดาษให ้เห็ น ชั ด ๆ, จุ ด อ่ อ นก็ พ ยายามแก ้ไข, จุ ด แข็ ง มองดู เ พือให ้กํา ลั ง ใจตั ว เอง

Think about your strong and weak points. Write down which areas you want to improve on and work on improving them.
Of course, don’t ignore your strong points. Congratulate yourself on how well you’ve done!
87.

้
ึ ด เป็ นนิสั ย , โดย
พยายามแก ้การใช ภาษาอั
ง กฤษทีผิด แกรมมาร์ซ งติ

ทํา test เพือหาจุดทีผิด, และใชตํ้ าราแกรมมาร์ทีชอบใจสักเล่มเป็ น

ครู Unlearn your mistakes. You probably make the same grammar mistakes over and over again. Use English tests results
as a study tool. Go over your mistakes and choose one or two that you want to focus on. Use your favourite grammar
book to check rules.
88.

ใชแ้ ละไม่ใช ้ article (a, an, the) ให้ถูกต้อง, นีก็เป็ นอีกเรืองหนึงทีไม่มีในไวยากรณ์ภาษาไทย Use the correct article (a/an, the).

Be aware that there is more to this rule than a/an= non specific, the=specific. For example: A university (not an
university because it begins with a consonant sound). An hour (not a hour because the ‘h’ is often silent).
89.

ใช จิ้ น ตนาการในการฝึ ก, เช ่น จะไปทีไ หนสั ก แห่ ง ก็ นึก ภาพว่ า จะต ้องพู ด ศั พ ท์, วลี, ประโยค อะไรเป็ นภาษาอั ง กฤษ For fluency, try

image training. Before you go to that restaurant think through what the waiter is likely to say to you. Think of what
phrases you are going to use.
90.

้
้ ้ถู ก ต ้องกั บ วั ฒ นธรรมของคนทีเราจะพู ด ด ้วย Much communication comes through
ถ ้าจะใช ภาษาท่
า ทางประกอบการพู ด ก็ ต ้องใช ให

body language and gesture. These can be different between cultures and countries. For example, the two-fingered "V"
for victory symbol is fine palms-out. If you make it with you palm facing toward you, you'll offend a British person. It
means…well, you ask a British person and find out for yourself!

91.

นอนพั ก ผ่ อ นให ้เพีย งพอ, จะมีส มาธิเ รีย นได ้ดี The easiest one - Sleep! You’ll learn more after a good night’s sleep. You’ll be

able to concentrate more.
92.

เข ้าคอร์ส เรีย นภาษาอั ง กฤษในประเทศทีพู ด ภาษาอั ง กฤษ , ถ ้าทํา ได ้ Take an English course in an English speaking country.

93.

เราเป็ นคนไทยถ ้าไปเรีย นต่ า งประเทศ, การเช ่า บ ้านหรือ หอพั ก อยู่ กั บ คนไทยด ้วยกั น , โอกาสจะฝึ กภาษาและเรีย นรู ้วั ฒ นธรรมของคนชาติ

อืนก็ ม ีน อ
้ ย If you studying abroad, mix with people from other countries not only people from your own country. It’s not a
good idea for you to live in a shared house with people from your own country. Enjoy a more cultural experience by
spending time with other nationalities.
94.

ท่ า นเคยคิด เรืองทํา งานหรือ ฝึ กงานในต่ า งประเทศบ ้างไหม Have you thought about getting a job or doing an internship

abroad?
95.

ิ ด ๆ Get yourself a qualified teacher. Who wants to learn wrong
เลือ กครู ท ีมีคุ ณ ภาพ จะได ้ไม่ โ ชคร ้ายเพราะอาจถู ก สอนส งผิ

things?
96.

ึ ษากลุ่ ม คํา พวกนี ไว ้ก็ จ ะช ่ว ยเพิมคํา ศั พ ท์ไ ด ้มาก
ศั พ ท์ภ าษาอั ง กฤษมีเ ยอะทีออกเส ีย งเหมือ นกั น แต่ ส ะกดหรือ ความหมายต่ า งกั น , ศ ก

Nobody can learn all of the English language. No need to worry about trying. A useful shortcut to learning is that in
English we have lots of words that have the same pronunciation, but a different spelling and meaning. For example,
‘come here’ has the same pronunciation as, ‘I can hear the birds’. You might find it easier to build vocabulary by knowing
the different meanings.
97.

ึ ษาวิธ ี
ศก

พูดข้อความอย่างเดียวกันในหลาย ๆ วิธี เช่นพูดลาก่อน นอกจาก Goodbye แล ้ว ยังพูดคําใดได ้อีก Once you have a basic

level of English explore the different ways you can say the same thing. This makes your English more interesting to the
listener and it shouldn’t be too difficult for you because you already know the basics. For example, how many ways can
we say, ‘Goodbye' in English?
98.

เมือเข ้าคอร์ส เรีย นภาษา, ให ้ทํา การบ ้าน เตรีย มตั ว และทบทวนบทเรีย นเก่า ก่อ นเริมบทใหม่ , อย่ า สั ก แต่ ว่ า เรีย น When you are on

your English course, be prepared for your class. Do your homework as soon as possible and hand it in on time. Review
your notes and your last lesson a few minutes before the class. Doing this will refresh your memory and you'll be
warmed up for lesson.
99.

เมือเข ้าคลาสเรีย นให ้เตรีย มตั ว ให ้พร ้อมและตั งใจเรีย น Don't get distracted in class. Focus on the lesson, don't stare out of

the window. Don't be late, arrive a few minutes before the start of the lesson. Don't sit next to people who won't speak
to you in English. Switch off your phone. Be organised, remember to take your textbook, notebook and pen.
100.

หาทีสั ก แห่ ง ทีสามารถฝึ กภาษาอั ง กฤษได ้เงีย บ ๆ มีส มาธิ 100 % Find a comfortable, peaceful place for quiet study. You

need somewhere where you can focus 100%.
101.

เรีย นภาษาอั ง กฤษกั บ เว็ บ นี Last but not least, learn English with EC!
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