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ข้อสอบสนทนาภาษาอังกฤษ  
 

    Teacher : How was your trip to the museum? 
    Student : I think they give me too much information. 
    Teacher : What do you mean?  
    Student : ……………………………………………….. 
     a. I wasn't able to remember them.  b. It was bored. 
     c. I was unhappy.     d. I didn’t know anything. 
 
    Lisa : ……………………………………………………………… 
    Ken : Maybe something casual like some jeans. 

    a. What are you doing at the party ? 
    b. What are you going to wear to Ben’s birthday party ? 
    c. Do you wear some jeans to the Ben’s birthday party ? 
    d. When are you doing to Ben’s birthday party ? 

 

    Pop : What are you going to do this evening ? 
    Wickey : ………………………………………………………….. 

    a.  I watched the news.   b.  I buy something  at  a  store. 
    c.  I  have  played  game.   d.  I’m going to read  a  novel. 

 
เฉลย  1. a      2.  d      3.  d   
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    Linda  : I was caught in traffic. ……………………………………. 
    Pranee  : Yes. A bus ran into a car. 
    a.   Was there an accident?       b.  Are  you  sleepy  in  a car? 
    c.   Did the taxi driver drive very fast?  d.  Do  you  know  about  me?  
 
    Ben : The children are very quiet. What …………………………? 
    Linda : They ……………………… in  that  room. 
    a.   are they doing / are  sleeping  b.  do they doing / are sleeping 
    c.   they are doing / have  slept  d.  do they do /  sleep 
 
    Wein  Rooney  : Where were you last holiday ? 
    Peter  Parker    : ………………………………………… 
    Wein  Rooney  : How was it ? 
    Peter  Parker    : It was exciting. I saw a lot of ancient objects. 
     a.  I didn't go anywhere.  b.  I was at the museum. 
     c.  I go to  a  new  musuem. d.  I was at a  marker  with my sister. 
 
7.  Pam : ……………………………………….. 
    Pook : I have only one. 
     a.   Where is my  red  pen?  b.  Are there any pens on the table?  
     c.   I  will  borrow  your  pen.  d.  How many  pen  do  you  have? 
 
8.  Jackie  : Do you mind if I turn on the radio for a while ? 
    Minnie  : ……………………………………………………. 
    a.  It's my  business.   b.   I  don’t  want  to  talk  to  you. 
    c.  Yes,  I  don’t  mind.   d.   I  don’t   know. 

 
    เฉลย   4. a   5.  a   6.  b   7. d    8.  c 
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   ตัวอย่างแนวข้อสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ     ระดับกลางๆ ไม่ยากเท่าไหร่ 
 
 

9.   This  building   ……………………………..   next   month. 
      a.   will  destroye     b.   can  be  destroy 
      c.   will   be  destroyed   d.   was  destroyed 
 
10.   If  He  was  a  superstar   he   ……………………………   in  a  luxury  house. 
    a.   will  live  b.   would  live   c.   can  live           d.   lived 
 
11.   If  you  had  gone  to  the  park  yesterday   you   ……………………………  me. 

    a.  will  see     b.   saw         
    c.   would  have  met     d.   would   meet 
 
12.   The  man   ……………….  came  here  yesterday   may  win  a  lottery.   
    a.   which   b.    whom  c.  whose  d.  who  
 
    เฉลย   9.  c   10.  b   11.  c   12. d     

 

 9.  ตึกน้ีจะถูกท าลายเดือนหน้า  [  ใช้  passive  voice  แบบ  future  simple  tense  ] 

10. ถ้าเขาเป็นดาราดังเขาจะอาศัยอยู่ในบ้านท่ีหรูหรา  [  สมมติแบบ ไม่เป็นความจริง  ] 

11. ถ้าคุณไปท่ีสวนเมื่อวานคุณจะพบฉัน   [ สมมติแบบท่ีไม่ใช่เรื่องจริงในอดีต ] 

12. ผู้ชายคนท่ีมาท่ีน่ีเมื่อวานอาจจะถูกล๊อตเตอรี่   [  ใช้ clause  แบบแทนคน ก็คือ  who  ] 
 

 

ท่ีผ่านมาท้ังหมดน้ัน  คือ การพยายามสร้างพื้นฐานระบบโครงสร้างทางภาษาอังกฤษให้ 
เมื่อได้ศึกษา เข้าใจเก่ียวกับ  past  of  speech  /  tense  /  voice  /  clause แล้ว 
ก็เข้าสู่กระบวนการ ฝึกท าข้อสอบและศึกษาแนวข้อสอบชุดต่างๆ ของเราได้เลยจากน้ีไป 
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แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝน 

 
 

       แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดแรกนี้ เป็นข้อสอบพ้ืนฐานทางภาษาระดับง่าย 

     จนถึงระดับกลาง ผู้อ่านทุกคนต้องแน่ใจว่าตนเองสามารถท าข้อสอบแบบเข้าใจจริง 

     รวมถึงแปลข้อความทุกข้อได้ถูกต้อง 100 % แบบไม่ผิดพลาดใดๆเลย และรู้สึกว่า 

    “ง่ายจัง” จากนั้น จึงเข้าสู่ชุดต่อไป ที่เพ่ิมระดับความยากขึ้นอีก  

 

     ผู้อ่านจ าเป็นต้องศึกษาความรู้จากพื้นฐานก่อนหน้าน้ีมาก่อน จึงสามารถท าข้อสอบน้ีได้ดี 
 

แนวข้อสอบกริยาพิเศษ  verb to be  / verb to do /  verb to have  
 

1.    There  ________  someone  in  the  park  yesterday.  

      a.     is              b.     are               c.    was            d.    were 

 

2.    She _________  no  enough   money  to  buy  this  mobile  phone. 

      a.     is              b.     was               c.    has            d.    have 

 

3.    They  __________  been  playing  in  a  playground   over  there.  

      a.     are            b.     do                c.    were          d.    have 

 

4.    Jackson  ___________ not  come  here  yesterday  evening.  

      a.     is              b.     did               c.    was            d.    has 

 

5.    The  students  ____________ punished   every  morning.  

      a.     has            b.     are               c.    was            d.    were 

 

6.    You  __________ to  tell  me  the  truth.  

      a.     are            b.     were             c.    do             d.    have 
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7.    I  ___________  in  my  bedroom   last  night.  

      a.     am            b.     are               c.    was            d.    were 

 

8.    He  didn’t  ___________ his   homework.  

      a.     do             b.     does             c.    has            d.    was 

 

9.    Yesterday, James  and  I   ______  not  want  to  go  to  the  party. 

      a.     do             b.     does             c.    did            d.    was 

 

10.   A  teacher  will  _________ breakfast  at  my house  tomorrow. 

      a.     do             b.     have            c.    has            d.    had 

 

    Passive  Voice  

 

11.    Many  cars  _____________ stolen  at  night  last  month. 

      a.    was             b.     were          c.    did             d.    had 

 

12.   Somebody  will  _____________  tomorrow  night.  

      a.    be  killing      b.     killed         c.    be  killed      d.    kill  

 

13.   This  book  has  _____________  found   under  that  table.  

      a.    be              b.     being          c.    already        d.    been 

 

14.   My  friend  _______  often  blamed   by  an  English  teacher. 

      a.    is               b.     are            c.    was            d.    has 

 

------------------------------------------------------------- 

 

เฉลย  1.   c    2.   c    3.   d     4.   b    5.   b    6.   d    7.  c    8.  A 

       9.   c   10.  b    11.   b    12.   c   13.   d    14.  a  
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15.   Mr. Johnson  came  here  last  night,  ______________ ?  

    a.    

    c.    

isn’t  he                               

didn’t  he                             

b.     

d.      

doesn’t  he 
hasn’t   he 

 

16.  They  _____________  working  for  our  company  very  well.  

    a.    

    c.    

has 

will                             

b.     

d.      

have  been 
shall  be 

 

17.  Our cars  _______________  because  of  the  frozen  storm.  
    a.    

    c.    

break 

was  broke                             

b.     

d.      

was  breaking  
were  broken 

 
18.  I  love  the  girl  _____________ mother  works  in  a  bank.   

    a.    

    c.    

who 

where                            

b.     

d.      

which 
whose 

 

19.  They  can  dance  on  the  stage  very  _______________ .   
    a.    

    c.    

perfectly  

perfect                             

b.     

d.      

Good 
beautiful 

 
20.   Where  _____________ the  children  lived?   

    a.    

    c.    

is 

do                           

b.     

d.      

have 
did 

 

 

 
 

เฉลย :   15.  c    16.  b     17.  d     18.  d    19.  a    20.  b    
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แนวข้อสอบส าหรับเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ  

 

21.  The  students are now playing  

    in a  ____________ over  there. 

    a.  cinema    b.  playground 

    c.  bathroom      d.  restaurant  

 

22.  Mr. Johnson  will __________  

    his  house  next  week. 

    a.  repair    b.  travel 

    c.  become        d.  understand 

 

23.  I _________ go to the market,  

     so I know all of the sellers there.  

    a.  never    b.   hardly 

    c.  seldom        d.   usually  

 

24.  Some patients died before they 

     will be reached  to a ________.  

    a.   bus stop    b.   hospital 

    c.   factory        d.   cafeteria  

 

25.  Last Sunday I came to school  

     ______  money, so I  didn’t   

     buy any snacks.  

    a.  with           b.   within  

    c.  without       d.   until 

26.  Some _________ businessmen  

    will come  to the party tonight. 

    a.   luxurious      b.  different  

    c.   important       d.  enough   

 

27.  Where did she sleep last night? 

    a.   She slept with her friends. 

    b.   She didn’t  sleep  with me.        

    c.   She should not sleep here. 

    d.   She slept in that old room.  

 

28.  Whose bag was under my desk? 

    a. a very big bag       

    b. That was Thomson’s bag.  

    c. The bag was stolen yesterday.       

    d. Your bags are very expensive. 

  

29.  Look! Those animals ________. 

    a. come           b. came 

    c. are coming     d. has come 

 

30. A manager has been ________ 

    the applicant  for a half of hour. 

    a. interview    b. interviews   

    c. interviewing    d. interviewed 

เฉลย    21.   b      22.  a     23.  d     24.  b    25.   c    26.   c    27.  d     28.  b     2 9.  a     30.   c  
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เสริมทักษะและประสบการณ์เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ 
 

31. Many passengers came to the _____ 
   early, but the flight was delayed. 
    a.   airport      b.   factory 
    c.   university      d.   canteen  
 
32. Jimmy enjoys the _________ place, 
    so he will go to a peaceful forest. 
    a.   luxurious      b.   natural  
    c.   noisy          d.   dangerous  
 
33. I am not sure that somebody _____ 
    my coin or I lost it myself.   
    a.   saw            b.   bought 
    c.   stole          d.   gave 
 
34.  Ken is talking to the ___________ 
    who can give him more bonus.   
    a.   volunteer      b.   consumer 
    c.   teenager       d.   manager  
 
35.  Cobra is a very _________ snake. 
    Far away from it.  
    a.   cute       b.   dangerous  
    c.   lovely         d.    beautiful 

36. You should throw those pieces of  
    paper to a ___________.  
    a.   refrigerator     b.   rubbish  
    c.   sink            d.   plate   
 
37. How do you come to school? 
    a.   by a walk      b.  so sorry         
    c.   I can come.    d.   It’s nice. 
 
38. Why did they cry yesterday?  
    a.   They were crying.       
    b.   They were punished.  
    c.   They didn’t want to cry. 
    d.   They couldn’t stop to cry. 
  
39. They _________ here for a year 
    a.  work            b.  works 
    c.  have worked   d.  are working     
 
40. Which one is grammatical wrong?  
    a.  My friends always blame me.      
    b.  He is sleeping at this moment.   
    c.  I shall come here again soon.     
    d.  They don’t tell me yesterday. 

เฉลย    31.   a      32.  b     33.  c     34.  d      35.   b     36.   b    37.  a    38.  b    39.  c     40.   d  
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เสริมทักษะและประสบการณ์เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ  

 

41. They want to go to the place _____ 

    an old man found a diamond  stone. 

    a.   who             b.   whom 

    c.   which           d.   where  

 

42.  I know the murderer’s  face under  

    his ugly _________. 

    a.   towel      b.   mask 

    c.   napkin           d.   scarf 

 

43.  Electric ill lives in a deep _______. 

    a.   forest      b.   desert 

    c.   volcano         d.   ocean 

 

44.  Berb is a ______ of our company.  

     He can control the situation.  

    a.   chairman      b.   traveler 

    c.   guest            d.   criminal  

 

45.  My boss is talking to the ________ 

    who is applying for this  position.  

    a.   prisoner        b.   dweller   

    c.   applicant         d.   butcher  

46.  My car _________ last night. 

    a. stole             b. was stolen 

    c. was stealing    d. has stolen  

 

47.  _____ you play in that game? 

    I know that your team can win.   

    a.  Do              b.   Are 

    c.  Did             d.   Have 

 

48.  Lisa and Jo often come here,   

    __________?  

    a.  aren’t  they   b. don’t they  

    c.  haven’t they   d. won’t they 

  

49.  How much does it cost?  

    a.   I  have enough money. 

    b.   It  is  very  expensive.  

    c.   You should not ask me.       

    d.   Many people will buy it. 

 

50.  Where do they have lunch?  

    a.  over there     b. noodles 

    c.  wonderful       d. delicious  

เฉลย    41.  d     42.  b    43.  d     44.  a     45.   c    46.   b    47.  c     48.  b     49.  b     5 0.   a  
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เสริมทักษะและประสบการณ์เตรียมตัวสอบภาษาองักฤษ  
 
51.  When will you buy a new house? 
    I will buy it ____________ . 
    a. after I come back from Loas.      
    b. for my new family.  
    c. because we have to move.       
    d. although it is not completely.  
 
52. Which one is your baggage?  
    a.  my baggage    b. cheaper 
    c.  that small one   d. upstairs 
 
53. What is the weather like today? 
    a.  It’s cloudy      b.  slowly 
    c.  before sunrise   d.  never 
 
54. Have you finished  your work? 
    Oh, God _____________ .  
    a.   I  will  try  again.       
    b.   I  forgot to do it. 
    c.   I  should  do it  myself.           
    d.   I  told  you  to help me. 
 
55. I am wet because of ____. 
    a.  sleepy        b.  about   
    c.  very late        d.  the rain 

56. My mom can sing a song _____. 
    a.  good     b.  sweetly  
    c.  beautiful      d.  so nice   
 
57.  ________ pet is in a park?  
    a.  Where         b.  Whom 
    c.  Whose         d.  When        
 
58. We should tell ________ about  
    this new plan.  
    a.   she           b.   he  
    c.   they          d.   them 
  
59.  Would you mind if I want to sit  
    here for a moment?  
    a.   not at all      b.   ugly  
    c.   keep clean    d.   twice   
 
60.  Excuse me, can you help me?  
    Where is the train station?      
    ……………………………………………………...     
    a. Go straight ahead on the left       
    b. Please, hurry to get there.   
    c. Don’t show your ticket.  
    d. They will not allow you. 
  

เฉลย    51.  a     52.  c     53.  a     54.  b     55.   b      56.  b    57.  c     58.  d     59.  a    60.  a  
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61.   Joe  was  a  musician  before,  so  he  ______ play  the  guitar  very  well.   

     a.   can     b.   could       c.   cannot  d.   could  not 
 

62.   Woody __________ all  the  time.  He  is  a  very  cheerful  man.  

     a.   smiles             b.   smiled        c.   has  smiled       d.   smiling 
 

63.   Don’t  worry  about  the  children.  They  can  take  care  of __________.  

     a.   ourselves     b.   herself        c.   themselves  d.   yourself 
 

64.   ________ books  is  in  your  table.  I  saw  it  this  morning?  

     a.   Who                 b.   Whom         c.   Whose              d.   Where 
 

65.   My  hands  are _________ . I  need  to  wash  my  hands  before  dinner.  

     a.   dry      b.   wet         c.   clean   d.   dirty 
 

66.   She __________ reading  for  three  hours  already.  

     a.   has  been       b.   have  been        c.   have  being        d.   has   
 

67.   ________  many  students  are  there  in  the  gymnasium?  

     a.   What      b.   Who         c.   How   d.   Where 
 

68.   We  are  going  to  the  mall.  _________  you  come  with  us?  

     a.   Is                b.   Are          c.   Will                d.   Shall 
 

69.   The  train  _________ every  twenty  minutes  on  every  Monday.  

     a.   depart      b.   departs                  c.  will  depart   d.   departing  
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70.  I  put  myself _________ the  blanket  in  order  to  keep  myself  warm.  

     a.   on               b.   under       c.   after                    d.   outside  
 

71.   Please  read  __________ last  sentence  of  the  letter.   

     a.   a       b.   an       c.   the      d.   any  
 

72.   I __________ for  the  bus  when  there  was  a  car  crash.  

     a.   wait              b.   am  waiting      c.    waited       d.   was  waiting  
 

73.   Janet  has  a  headache. I  gave _______ some  pills.  

     a.   me     b.   you       c.   her      d.   she  
 

74.   She  wears  a  necklace _________  her  neck. 

     a.   beside            b.   around       c.   between            d.   from 
 

75.   You  ________  vote  without  your  ID  card.   

     a.   can      b.   cannot       c.   could      d.   could  not  
 

76.   Paul  is  a  very __________ actor.  He  has  a  lot  fans.  

     a.   careless          b.   popular       c.   boring               d.   unknown 
 

77.  Jane  may _________  to  study  in  Australia  with  her  sister.  

     a.   go               b.   goes        c.   going               d.   went 
 

78.  We  __________  called  by  Miss  Mary  last   night.  

     a.   is       b.   am        c.   are      d.   was  
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79.   When  I  __________  the  ball,  I  heard  a  whistle.  

     a.   am  kicking             b.   was  kicking        c.   kicks               d.   kick        
 

80.   Both  Nick  and  David  __________ to  the  show  tonight.  

     a.   goes             b.   have gone        c.   will  go   d.   go 
 

81.   Saint  John  Church  is  ________  Beston  Road.   

     a.   at   b.   in          c.   on    d.   to  
 

82.   He  is  an  architect.  He  __________  design  the  building.  

     a.   can                      b.   cannot         c.   could            d.   could  not 
 

83.   The  sun  is  too _________.  I  need  to  wear  sunglasses.   

     a.   light            b.   bright         c.   dark   d.   faint  
 

84.   Jane ___________  the  piano  everyday.  She  can  play  it  very  well.  

     a.  has  practiced       b.   is  practicing        c.   practices d.   practiced 
 

85.   Peter  doesn’t  want  to  eat  _________ sandwiches.   

     a.   a            b.   an          c.   some d.   any  
 

86.   _________   you   ever  been  to  Singapore?    

     a.   Do   b.   Did         c.   Has  d.   Have 
 

87.   My  mother  cooked  fish  yesterday. __________ was  very  delicious.   

     a.   They              b.   She         c.   He              d.   It 
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88.   Patrick  learnt  how  to  fix  the  boat ___________ . 

     a.   himself           b.   myself  c.  themselves      d.   ourselves  
 

89.   You  can  check  the  meaning  of  each  word  yourself.   

     a.   after             b.   on   c.   at   d.   of 
 

90.   I  _________ use  a  telephone  yesterday  when  it  was  a  storm.  

     a.   can                     b.   cannot  c.   could           d.   could  not 
 

 91.  All  students  must  …………………….  their  application  no  later  than  
      January 31st. 

a. pay             b.   submit  c.  assign  d.  apply 
 
 92.  Our  executives  see  no impack  from  the ongoing  trade  ………. between 
       Nemo  company. 

a.  dispute            b.  distrup  c.  display  d.  dislike 
 
 93.  We  haven’t  done  anything  out  of  the ……………….. 
      a.   dimand          b.  basic  c.  ordinary   d.  royal 
 
 94.  Your  work  permit  is  ……………….  through  2020. 
      a. valid           b.   able  c.   unused  d.   expire 
 
 95.  Some  old  people  ……………. to  leave  flood  risk  area.   

a.  persuade   b.  moved  c.   should  d. refused     
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การสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนดีคงต้องอาศัยการรู้ค าศัพท์จ านวนมาก ควรฝึกฝนด้านค าศัพท์  
 

    

   Reading  Comprehension  
 

Every four  years,  World  Cup  Football  begins.  It’s  special time for people 
all around  the  world. In  the  poorer  countries of  Africa  or  South  America,  this  is 
a  rare  moment  of  hope  and  optimism.  If  their team wins against  a  rich  country 
– as  Ghana  did  recently  against  the  United  states – the joy is unimaginable, 
unstoppable. The parties go on for days. In Europe the World Cup matches  are a 
unifying event when the usual political, economic, and cultural differences are set 
aside. On the night of an important match, hardly a car moves on the streets. The 
sidewalks are empty. Everyone is watching the game. Then if the home team wins, 
they all celebrate together.  Everyone in the country feels they have gained something 
vital that makes them stronger and better.  

 
 

96.  According   to  the  passage,  what  is  the  main  idea?  
     a.   Ghana  can  win  the  United  state  recently.  
     b.   The  celebration  can  come  after  the  important  game. 
     c.   The  effect  of  World  Cup  Football  matches  for  people. 
     d.   World  Cup  Football  will  begin  every  four  years. 
 
97.  Which  one  is  not  refer  to? 
     a.   People  all  around  the  world  can  watch  football  matches.  
     b.  Ghana  is  one of  the  country  to  enjoy  with  World  Cup  football.  
     c.  Thai people  will be happy if Thailand can attend  to World  Cup  football. 
     d.  World  Cup  fooball  affect  the  economy in  many counties  that  period.  
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       Bangkok named world's third best city 
 
 

           A Travel + Leisure Magazine's readers' survey ranked Bangkok as the third 
best city in the world.  The city of angels was surpassed by Florence, Italy, and 
Buenos Aires, Argentina. Last year, Bangkok ranked number 7 on the list. Singapore 
Airlines was voted the world's best international carrier, while The Peninsula Bangkok  
won the title of the world's best hotel for $250 or less. Meanwhile, the Four Seasons 
Resort in Chiang Mai ………100…… the best hotel spa in the Asia Pacific region. 
Phuket ranked number 8 on the list of 10 best islands. 
 

 
98.   What  is  the  topic  sentence? 
       a.  Last year, Bangkok ranked number 7 on the list. 
       b.  Phuket ranked number 8 on the list of 10 best islands. 
       c.  Singapore Airlines was voted the world's best international carrier . 
       d.  A Travel + Leisure Magazine's readers' survey ranked Bangkok as  
            the third best city in the world 
 
99.   What   is   true  from  the  passage? 
      a.   Bankok  can  be  the  First  Rank. 
      b.   Economic  and  Social  can  be  refered. 
      c.   This  is  for  the  travelling  and  tourism. 
      d.   Thai  government  must  improve  the  big  city. 
 
100.    a.   was  in      b.   was  named   
           c.   can  be   d.   is 
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     เฉลย  

61. a 62. a 63. c 64. c 65. d 66. a 
67. c 68. c 69. b 70. b 71. c 72. d 
73. c 74. b 75. b 76. b 77. a 78. d 
79. b 80. c 81. c 82. a 83. b 84. c 
85. d 86. d 87. d 88. a 89. d 90. d 
91. b 92. a 93. c 94. a 95. d 96. c 
97. c 98. d 99. c 100. b ดูค าอธิบายเพิ่มได้ต่อจากน้ี 
 
 
ทุกๆส่ีปีเมื่อฟุตบอลโลกเริ่มฟาดแข้งข้ึน ถือเป็นช่วงเวลาพิเศษส าหรับผู้คนท่ัวทุกมุมโลก 

ในประเทศยากจนแถบแอฟริกา หรืออเมริกาใต้ น่ีเป็นช่วงเวลาหายากแห่งความหวังและการมอง
ในทางท่ีดี ถ้าทีมของพวกเขาชนะเหนือคู่แข่งขันซ่ึงเป็นประเทศท่ีร่ ารวย อย่างเช่น กานาท าได้
เมื่อเร็วๆน้ี ในการเอาชนะสหรัฐอเมริกา ความช่ืนชมยินดีอย่างท่ีเป็นไปไม่ได้ ไม่สามารถหยุดยั้ง
ได้  งานเล้ียงจัดต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายวัน  ส่วนในยุโรปการแข่งฟุตบอลโลก เป็น เหตุการณ์ท่ี
รวมกันไว้ เมื่อการเมืองท่ัวไป เศรษฐกิจและความแตกต่างทางวัฒนธรรมพักไว้ก่อน ในคืนท่ีมีนัด
ส าคัญ รถราแทบจะไม่มีบนท้องถนน ทางเดินว่างเปล่า ทุกคนจับจ้องดูนัดน้ัน จากน้ัน ถ้าทีม
ตัวเองชนะ พวกเขาท้ังหมดจะเฉลิมฉลองด้วยกัน ทุกคนในประเทศรู้ สึกว่าพวกเขาได้รับอะไร
บางอย่างจ าเป็นท่ีท าให้พวกเขาแข็งแกร่งข้ึน และดีข้ึน    

 
 

จากเรื่องท่ีอ่าน ข้อใดคือใจความส าคัญ 
a. กานาสามารถชนะสหรัฐอเมริกาได้เมื่อเร็วๆน้ี     
b. การเฉลิมฉลองสามารถเกิดข้ึนหลังจากนัดส าคัญ 
c. อิทธิพลของการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อผู้คน    
d. ฟุตบอลโลกจะจัดแข่งทุกๆส่ีปี  
 

ข้อใดต่อไปน้ี ไม่ได้กล่าวถึง 
a. ผู้คนท่ัวโลกสามารถดูการแข่งขันฟุตบอล 
b. กาน่า คือหน่ึงในประเทศท่ีมีความสุขกับฟุตบอลโลก 
c. คนไทยจะมีความสุข ถ้าประเทศไทยสามารถเข้าร่วมฟุตบอลโลกได้   
d. ฟุตบอลโลกมีผลต่อเศรษฐกิจในหลายๆประเทศในช่วงเวลาน้ัน  

 



18 

 
 

 

      ค าศัพท์ท่ีควรรู้  

 

assurance  ประกัน   receive     ได้รับ 

engage  ว่าจ้าง   หมั้นหมาย   dispute     โต้เถียง / พิพาท 

specific   เฉพาะเจาะจง   disguise     ปลอมตัว 

attract  ดึงดูดความสนใจ  attain      ท าให้บรรลุเป้าหมาย 

attraction     การดึงดูด   access     เข้าถึง 

   association   สมาคม   attend            เข้าร่วม   

   

   contact   ติดต่อ    evaluate     ประเมินค่า 

compete   แข่งขัน    curious     แปลก  

convince  โน้มน้าว   commit     กระท า 

currently  ในปัจจุบัน   submit     ส่ง 

inspire  บันดาลใจ   admit      ยอมรับ 

persuade  ชักชวน    permit     อนุญาต 

 

satisfy   ท าให้พอใจ   rigid      แข็งตึง 

dissatisfy  ไม่พอใจ   inferior     แย่กว่า  

consider  พิจารณา   valueless     ไม่มีค่า 

frequently  ถ่ี / บ่อยเป็นประจ า  increase     เพ่ิมขึ้น 

require  ต้องการ   ferocious     ดุร้าย 

   risk   เสี่ยง    probably     อาจจะ 

 

address  ที่อยู่    merit      บุญกุศล 

develop  พัฒนา    revalue     การประเมินค่าใหม่ 

evaluate   ประเมิน   revive      ฟื้นฟู 

elevator   ลิฟต์ขนส่ง   critical     วิพากษ์วิจารณ์ 

gather   รวมกัน   moderate     ปานกลาง 

   offer  เสนอ    unhealthy     ไม่ถูกสุขลักษณะ 
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แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาองักฤษ ชุดท่ี 2   
 
 

แนวข้อสอบส าหรับฝึกฝน พร้อมเฉลยละเอียด 
 
1.  We  are  looking   forward  to  ……………  our   Korean   Superstars. 
    a.   see   b.   seeing       c.    be  see  d.   see  to  
 
2.  Who  ate  _________ last  slice  of  the  bread?     
    a.   a             b.  the                  c.  any             d.  some  
 
3.  Wernley   ____________   this  song   in  the   morning    many   years    ago.  
    a.   sing  b.  sings       c.   had   sang  d.  singing 
  
4.  We  ___________  Tim  and  Edward  for  a  year.  
   a.  know   b.  knew      c.  known   d.  have  known 
 
5.  Eggs  are  __________  in   a   dozen. 
   a.  sell  b.  sale      c.  sold             d.  selling 

 
6.  Emma  and  Pat  are  close  friends.  ________ of  them  are  from  London.  
   a.  Both  b.  All       c.  Each   d.  Other 
 
7.   I  haven’t   seen  them   for   _________ . 
   a.   age  b.    ages     c.   today   d.    yesterday  
 
  เฉลย   1. b    2.  b    3.  c   4.  d   5.  c     6. a    7.  b 
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ข้อสอบภาษาอังกฤษ  ไม่ได้แปลว่า “ยาก” เสมอไป ข้อสอบบางข้อ ก็ออกมาแบบง่ายๆ 
แต่บางข้อดูเหมือนง่าย  ก็ไม่ได้ง่ายนะ  เพราะบางทีเป็นการ “จงใจหลอก”  ใช้ประโยค 
ท่ีส้ันๆ มาหลอกล่อ บางครั้งต้องใช้ความรู้ท่ีครอบคลุม  มาดูค าเฉลยท่ีน่าสนใจในบางข้อ 
 
เฉลยข้อ 1  เปิดตัวข้อแรกน่ี ต้องบอกว่า “ไม่ง่าย” นะ  ดูเผินๆเหมือนง่ายพอตัวอยู่เนาะ 
      ก็เป็นโครงสร้างธรรมดาไม่ใช่เหรอ  to  ต้องตามด้วย  infinitive  ไม่ใช่เหรอ 
      ตอบ  ใช่  ปกติ to  ต้องตามด้วย กริยาช่องท่ี 1  แต่ยกเว้นค าน้ีในโจทย์ข้อ 1   
 

 
    be  looking   forward  to   ……..    อันน้ีแปลว่า  “ต้ังตารอ” “รอคอย” 
    หลักภาษาอังกฤษ  ต้องใช้ประโยคน้ี กับ   noun   มีหลายรูปแบบ   อาทิเช่น    
 

1. Noun  ตรงๆ  เช่น    I  am  looking  forward  to  Jim.  ฉันก าลังต้ังตารอคอยจิม 
         หรืออาจเป็น  pronoun  แทน  noun ก็ได้  เช่น   I  am  looking  forward  to him. 
            ฉันก าลังรอคอยเขาอยู่ 
 

2.  Gerund  ท่ีท าหน้าท่ีเป็น  n.  เช่น   I  am  looking  forward  to  seeing  you. 
                          ฉันก าลังต้ังตารอพบคุณ 
 

3.  Noun Clause  เช่น  I  am  looking  forward  to  what  you  sent  to  me.  
           ฉันก าลังต้ังตารอส่ิงท่ีคุณส่งมาให้ฉัน 

 
 
ดังน้ัน ข้อ 1  จึงเป็น  We  are  looking  forward  to  seeing  our  Korean  Superstars. 
         ตอบ   b.  seeing  
 

 ข้อสอบที่ใช้ค าว่า   looking  forward  to  Ving   มักจะถูกน ามาออกสอบบ่อยๆ 

 เพราะคนไทยจ านวนมาก  จะคุ้นเคยกับการใช้  V1   แต่จริงๆต้องใช้  Ving  

 
 
 

  เฉลย  ข้อ  2. b   ข้อ 3. c   ข้อ  4. d  เป็นระบบ  tense  ระดับท่ัวไป  สามข้อน้ีไม่ยาก  
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 เฉลย ข้อ 5. ต้องเป็น  passive  voice  กริยาช่องท่ีสาม   Eggs  are  sold  in  a  dozen. 
                 ไข่ขายเป็นโหล  (ถูกขายเป็นโหล)
  

 
 

  เฉลย  ข้อ  6   สองคนใช้  Both  แปลว่า ท้ังคู่ 
  6.  Emma  and  Pat  are  close  friends.  Both  of  them  are  from  London.  
     เอมม่า และ แพท เป็นเพื่อนสนิทกัน พวกเขาท้ังคู่ มาจากลอนดอน  
 
 
   เฉลย ข้อ  7    I  haven’t   seen    them   for   ages . 

 ค าว่า  age  ปกติแปลว่า  อายุ  ใช่ไหมล่ะ  แต่ว่า  ค าน้ี หากเติม  s  มันจะกลายเป็น 
 พหูพจน์  มีความหมายว่า  “เวลานาน”  “นานแล้ว”    
 
    I   haven’t   them  for  ages.   ฉันไม่เห็น  (ไม่พบ)  พวกเขาเป็นเวลานานแล้วนะ  
 
 
8.   Nigel  _________ sing  since  he  was  five  years  old. 
      a.  can  b.  could  c.  couldn’t  d.  can’t   
 
9.  I  lost  my  wallet.  Somebody  __________ it  from   me.  
      a.  steal  b.  steals  c.  stole  d.  stolen 
 
10.  Jake  likes __________ funny  book  very  much.     
      a.  read  b.  reads  c.  reader  d.  reading   
 
 
  เฉลย   8.   b     9.   c    10.   d      สามข้อน้ีไม่ยาก เป็นระบบประโยคพื้นฐานท่ัวไป 
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11.  If  my  shirt   is  too  tight ,  can  I   let  it  ………. ? 
      a.  over                       b. off                           c. down                  d.  out 
 
12.  Our  team lost  the  match because  the  captain  was  sent …… the field. 
     a. on         b. away   c. off         d.  out 
 
13. That  actress  always  drops  her  bag ….. the  floor. 
     a. at         b. on   c.  at        d.   over 
 
14.  Tom’s  parents died  when he was young so he was …… by his  grand  mom. 
    a.  grown             b. grown up  c.  take  care       d. brought  up 
 
15.  John   was ill ,  therefore   his  parents   sent   him  …….  the doctor.  
    a. for        b.  to   c.  with      d.  away 
 
16.  I  am  going  mad  ……...   pain. 
     a.  with           b.  by   c.  from      d.  because  
 
17.  ……….. ,  we  shouldn’t   go  there   at  night.  
   a.  In my opinion        b.  From my opinion   
   c.  According to my opinion   d.  By my opinion 
 
18.   I   was  called up  after  I  resigned  from  my   work.  I  was …… from  Benz.  
    a.     sent      b. telephoned               c.    dealed      d. killed 
 
19.  We want  to  go  to  Japan  but  first of all  we   will  go  to  Hongkong.  
    a.  then                     b. before that                c.    afterwards              d.  in  time  
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20. Your  bad   smell   shues  shouldn’t  be  in  the   room! …………………….. 
      a. Take it out!             b. Get out it!                c. Put it off!             d. Take it  away! 
 
เฉลย   11. d   12. b  13.  b    14.  d  15. a    16.  a    17.  a  18. b   19. b  20. a 
 
 
 เฉลยข้อ  11 – 16  เป็นการใช้  two  word  verb   ต้องรู้ความหมายของแต่ละค า จึงตอบได้ 
 
11.  If  my  shirt   is  too  tight ,  can  I   let  it  out. 
      ถ้าเส้ือของฉันแน่นเกิน ฉันสามารถท าให้มันหลวมได้ไหม  let it out  =  ขยาย / ให้หลวม 
 
12.  Our  team lost  the  match because  the  captain  was  sent  away  the field. 
      ทีมของเราแพ้การแข่งขันเพราะกัปตันถูกไล่ออกจากสนาม  sent  away  =  ไล่ออก  
 
13. That  actress  always  drops  her  bag  on  the  floor. 
     นักแสดงสาวคนน้ันมักจะวางกระเป๋าของหล่อนไว้บนพื้นเสมอ   drop  on  =  วางลงบน 
 
14.  Tom’s  parents died  when he was young so he was brought  up   
      by his  grand  mom.   (bring  up  =  เล้ียงดู)     brought  v3 ของ  bring  
      พ่อ แม่ ของทอม ตายตอนท่ีเขายังเด็ก ดังน้ัน เขาจึงถูกเล้ียงดูโดยยายของเขา 
 
15.  John   was ill ,  therefore   his  parents   sent   him  for   the doctor.  
     จอห์นป่วย ดังน้ัน พ่อ แม่ ของเขาจึงส่งไปพบแพทย์   sent  for  =  ส่งไปให้ / ส่งไปหา 
 
16.  I  am  going  mad  with  pain. 
     ฉันจะเป็นบ้าเพราะความเจ็บปวด     go  mad  with   ก าลังจะเป็นบ้า 
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     เฉลยข้อ 17 – 20  เป็นการใช้ค าให้ถูกต้องกับความหมายและวิธีใช้  
 
17.  In  my  opinion ,  we  shouldn’t   go  there   at  night.  
    ในความคิดเห็นของฉัน พวกเราไม่ควรไปท่ีน่ันตอนกลางคืน  

 

18.   I  was  called up  after  I  resigned  from  my   work.   
       I  was  telephoned   from  Benz.     called  up  =  telephone  =  โทรหา 
       ฉันถูกโทรหาหลังจากลาออกจากงาน  ฉันถูกโทรโดยเบนซ์ 
 
19.  We want  to  go  to  Japan  but  first of all  we   will  go  to  Hongkong.  
       พวกเราต้องการไปท่ีญ่ีปุ่น แต่แรกสุด (แต่ก่อนอ่ืน)  พวกเราจะไปท่ีฮ่องกงก่อน 
       First  of  all  =   before  that   =  แรกสุด หรือ  ก่อนอ่ืน  

 
20. Your  bad   smell   shoes  shouldn’t  be  in  the   room!  Take  it  out. 
     รองเท้ากล่ินเหม็น (รองเท้าเน่าๆ) ของคุณ ไม่ควรอยู่ในห้อง  เอามันไปออก  
     Take  it  out   =  น ามันออกไป /  เอาออกไปข้างนอก  
 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21. – 25   At the  cinema 

     Jane :     I  would  like  to  watch  The  Wave. 
      Lisa :     I  think   Wolf  Fox  is  better. 
     Jane :     I  am afraid  we  can’t.  _______21_______ . It’s  too  late. 
      Lisa :     If  you  say  The  Wave, ________22_________. 
     Jane :     Okay, better  look  at  the  other  movie  programs  then. 
      Lisa :     Good  idea. 
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 21.   a.  It  is  not   funny.   b.   It  is  okay  for  me. 
         c.  it  starts  at  10.00 p.m.  d.   It  is   a  good  idea. 
 
 22.   a.  I  won’t  agree.   b.   I  will  see  it. 
         c.  We  will  see  together.  d.   It  is  a  good  movie. 
 
 23.   What  movie  will  they  probably  watch? 
        a.   the  Wave.    b.   the  Wolf  Fox 
        c.   both  of  them   d.   another   movie 
 
 24.  What  time  they  are  talking  together? 
      a.   in  the  early  morning  b.   at  11  p.m. 
      c.   at  8 p.m.    d.   nearly 10 p.m. 
 
 25.   Why  do  they   change   something? 
      a.    the  time    b.   the  price 
      c.    the  crowd     d.   the  seat  
 
 เฉลย   21.  c   22. a    23.  d    24.  c    25.  a 
 
 
     ท่ีโรงภาพยนตร์      เจน  :   ฉันอยากดูเรื่อง “คล่ืน” 
           ลิซ่า  :   ฉันว่าเรื่อง “สุนัขหมาป่า” ดีกว่านะ  
         เจน  :   ฉันว่าเราดูไม่ได้หรอก  มันฉาย 4 ทุ่มนะ  ดึกเกินไป  
           ลิซ่า  :   หากเธอบอกว่าดู “คล่ืน” ฉันไม่ตกลงนะ  
          เจน  :    โอเค งั้น เราไปหาเรื่องอ่ืนดูดีกว่า 
         ลิซ่า  :    ดีเหมือนกัน  
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26.  Not until last year…...the people….... how weak their government was. 
       a. have, realized   b. was, realizing 
       c. did, realize     d. were, realized 
 
27.  A: Do you often dine with the girls at the restaurant? 
       B: No, I .....do. 
       a. scarcely never    b. scarcely sometimes 
       c. scarcely ever    d. scarcely seldom 
 
28.  Mr. Jackson has just bought a ......car. 
       a. red marvelous small sports   b. red marvelous sports small 
       c. marvelous small red sports   d. red small marvelous sports. 
 
29. A:   isn't that girl tall! 

B:   Yes, but she isn't ....her mother. 
        a. half tall as     b. half as tall as 
        c. as half tall     d. as half tall as 
 
30.   Mark: Joseph wasn't at school yesterday. 
        Sam:  Wasn't he? Well, he......ill. 
        a. ought to have been   b. can be 
        c. should have been    d. must have been 
 
 
26.b 27.c  28.a  29.d 30.d 
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31.  If you don’t ………  drinking  you’ll never get better. 
      a.  try  up   b. try  on  c. give up  d. give away 
 
32.  Someone  wants   to  back  you  up.  He  prefers  your   job.  
     a.  join  with  you    b.  support  you  
     c.  help   you    d.  lend   you  money  
 
33.  Mr. Tomson  shouldn’t  have cut  my short.  He shouldn’t …………... . 
      a.  interrupt   me    b.  ignore  to  me 
      c. cut   my  hair.    d.  make  me  worry 
 
34.   Jimmy  always  looks  down on  the  others.   I  don’t  like  him. 
      a.  He  despises  them.   b.  He takes  care of them. 
      c.  He  looks  at  somebody.  d.  He  doesn’t  like  people.  
 
35.   Johnathan   has   a  new  girlfriend,  but  he’s keeping   it  dark. 
     a.  He doesn’t know about it  b.  He’s in  the  dark  room. 
     c.  He hasn’t told anyone  d.  He hasn’t  something  to  tell. 
 
36.  We  want  to join forces  with  Tomas.  We have decided  to …. 
     a.  help  him    b.  go into army with him 
     c.  go  with  him    d.  collaborate with him  
 
37.  Attendances at  this  festival   …..….  because  of  the  bad  weather. 
     a.  dropped off               b.   dropped down 
     c.  fallen  down     d.   lost  down  
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38.  If you want to work  in this  company  happily, you  must……..  your  leader. 
      a. keep up with    b.  keep on at 
      c.  keep away from   d.  keep in with  
 
39.  A dead  cat  was lying  in  the road;  it had been……… by a car. 
      a.  run across    b. run  dry 
      c.  run over    d. run   down 
 
40. The  airplane  circled  the  airport   a  round   before …………. 
      a. touching down   b. stopping  into 
      c. taking off    d.  going  off  
 
31.  c     32.  b   33.   a    34.  a    35.  c    36.  d  37.  a    38.  d   39.  c   40.  a 

 
 
 

31.  If you don’t ………  drinking  beer  you’ll never get better. 
       ถ้าคุณไม่เลิกด่ืมเบียร์  อาการของคุณก็ไม่ดีข้ึนหรอก     c  give  up   เลิก     
 
 
32.  Someone  wants   to  back  you  up.  He  prefers  your   job.  
       มีบางคนต้องการจะสนับสนุนคุณ  เขาชอบงานของคุณ      
       back  you  up  =   support  you     ให้การสนับสนุนคุณ  
 
 
33.  Mr. Tomson  shouldn’t  have cut  my short.  He shouldn’t …………... .  
       คุณทอมสันไม่ควรตัดบทพูดของฉัน  เขาไม่ควรพูดแทรกฉัน  
       Interrupt  me  =   พูดแทรกแซง ให้หยุด       cut  my  short   ตัดให้จบการพูด  
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34.  Jimmy  always  looks  down on  the  others.   I  don’t  like  him. 
       จิมมี่มักจะดูหมิ่น เหยียดหยาม คนอ่ืนๆ  ฉันไม่ชอบเขา  
        He  despises  them.     =   เขาดถููก เหยียดยาม   =  looks  down  on  
 
 

35.   Johnathan   has   a  new  girlfriend,  but  he’s keeping   it  dark. 
        โจห์นาธาน มีแฟนใหม่ แต่เขาไม่บอกใคร (เก็บเป็นความลับ)  
        He hasn’t told anyone  =   keep  it  dark   =   ไม่บอกใคร   
 
 

36.  We  want  to join forces  with  Tomas.  We have decided  to …. 
       พวกเราต้องการร่วมมือกับโทมัส พวกเราตัดสินใจท่ีจะร่วมด้วยกับเขา  
       join  forces  with  =  collaborate  with  =   ร่วมมือกับ 
 
 

37.  Attendances at  this  festival   …..….  because  of  the  bad  weather. 
       ผู้เข้าร่วเทศกาลน้ี ลดลง เพราะสภาพอากาศท่ีเลวร้าย    drop  off  = จ านวนลดลง 
 
 

38.  If you want to work  in this  company  happily, you  must ……..  your  leader. 
      ถ้าคุณอยากท างานในบริษัทน้ีอย่างมีความสุข คุณต้องเข้ากับหัวหน้าของคุณให้ได้  
      keep in with  =  เข้ากันกับ 
 
 

39.  A dead  cat  was lying  in  the road;  it had been……… by a car. 
      แมวท่ีนอนตายอยู่บนถนน มันถูกชนโดยรถยนต์   run  over  =  รถวิ่งมาชน  
 
 
40. The  airplane  circled  the  airport   a  round   before …………. 
      เครื่องบิน บินวนเหนือสนามบินหน่ึงรอบก่อนท่ีจะร่อนลง   touch  down  ร่อนลงจอด 
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Johnson  : Do you want to share a taxi to Siam  Paragon?   
                  We  can  save  on  expenses  that  way. 
Debby     : Actually I'm not  take  it. I'm going to there  by a  sky train.  
Johnson  :  ________41___________? 
Debby    :   At  this  moment ,  the  heavy  traffic  on  the  way. 
Johnson :   Really? 
Debby  :     I  had  heard  someone  told  me  that   the  crowd  will  come  to 
                   celebrate.  We  won’t  spend  the  waste  time  on  the  car. 
Johnson :   Oh!  yes,  _______42________.  I   read  the  newspaper   for 
         this  celebration   three  days  ago. 
 
41.    a.   What  is  the  matter?   b.   Where  are  you  going? 
         c.   That’s  sound  good.   d.   Is  it  alright?  
 
42.    a.   I   didn’t   know.     b.   I  will  not  say  that 
         c.   I   forgot  it.    d.   I  have just  known. 
 
43.   What are they mainly discussing? 
      a.    holiday     b.    the  travelling 
      c.    the  celebration    d.    the  work 
 
44.   Why aren't  they  going  to  there  by  a  taxi? 
     a.     the  long  way    b.    the  waste  time 
     c.     the   heavy  traffic    d.    the  new  way 
 
 
   เฉลย  41.  a    42.  c    43. b     44.   c 
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เฉลยบทสนทนา 
จอห์นสัน   :  คุณอยากแชร์ค่าแท็กซ่ีไปสยามพารากอนกับฉันไหม 
                     เราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย 
เด๊บบ้ี      :  ฉันไม่ไปแน่ๆ  แต่จะไปด้วยรถไฟฟ้า 
จอห์นสัน   :  เกิดอะไรข้ึน 
เด๊บบ้ี    :  ตอนน้ี บนท้องถนนจราจรติดมาก 
จอห์นสัน   :  จริงเหรอ 
เด๊บบ้ี    :  ฉันได้ยินบางคนบอกว่าจะมีกลุ่มคนมาร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลอง 
                     พวกเราไม่ควรใช้เวลาสูญเปล่าบนรถ  
จอห์นสัน  :  โอ้ ใช่ ฉันลืมไป ฉันอ่านหนังสือพิมพ์เก่ียวกับเรื่องการฉลองน้ีเมื่อสามวันก่อน   
 
43.   What are they mainly discussing?    พวกเขาพูดคุยเก่ียวกับอะไรกันอยู่ 
         b.    the  travelling การเดินทาง 
      
44.   Why aren't  they  going  to  there  by  a  taxi?    ท าไมพวกเขาไม่ไปโดยแท๊กซ่ี 
         c.     the   heavy  traffic    การจราจรท่ีติดหนักมาก   
 
 
    ค าศัพท์ท่ีน่าสนใจจากบทสนทนาน้ี  
 
  expenses      =   ค่าใชจ่้าย            actually   =   อย่างแทจ้ริง 
  heavy  traffic  =   การจราจรติดหนกั         crowd   =   ฝูงชน  / กลุ่มคน 
  celebrate    =   เฉลิมฉลอง             waste  time   =   เสียเวลา / เวลาสญูเปล่า 
 
 

   What  is  the  matter? เกิดอะไรข้ึน  ค าๆน้ี มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 
    What ‘s  going  on?  ซ่ึงประโยคน้ีมักถูกใช้ในการสนทนา 
    รวมถึงในหนังซาวด์แทรก และในชุดข้อสอบมากกว่า ค าๆน้ี 
    ใช้บ่อย คือ ค าว่า   What’s  going  on?   =  เกิดอะไรข้ึน 
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45.     Charlie :  Can  we  go  out  for  lunch? 
          Linda  :   ___________ . I  have  a  lot  of  work  today. 
          Charlie :  How  can  I  help  you? 
            a.  certainly    b.   I  am  sorry. 
            c.   of  course             d.   You  are  welcome.   
 
Jimmy : I have an appointment   at  2 p.m.  
             I  must  go  home  to  take  some  documents.  
John   :   At  this  time , ______46 _______. 
Jimmy :  Oh!  how  can  I  reach  my  home? 
John    :  I  think  you  should  ________47____________ . 
               and  then  call  a  motorcycle  rider. 
Jimmy :   Do  you  have  _______48___________?. 
John    :   Yes,  you  call  Mr. Phong  081752143  
Jimmy :   Thanks  a  lot. 
 
46.      a.  It  is  good.    b.   the  traffic  is  heavy. 
 c.  You  have  to  go.  d.   I  don’t  think  so. 
 
47.     a.   take  a   public  bus.  b.   take  a  plane 
          c.   take   an  underground  d.   take  a  break 
 
48.     a.   someone’  s  number  b.    Somebody’ s name 
 c.   some  help  for  me.  d.    Something  to  tell  me. 
 
 
เฉลย    45. b    46. b   47.  c     48.  a 
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To :  Supervisors 
From :  Bebby  Rondeleis, Human Resource Manager 
Sub :   Probation periods 
       As of January 1st all new employees will be subject to a 3 month probationary 
period. Medical, holiday, and flextime benefits will not apply to new staff members 
until the full 3 months have expired. After the three months have been completed, 
please contact your employees and inform them that their probationary period has 
ended. The HR department will contact you by email 2 days in advance to remind 
you of the date. Thank you for your cooperation. 
 
49.  What is the main purpose of this memo? 
    a.  To inform all employees of a new expiration date.   
    b.  To put staff members on probation. 
    c.  To introduce the HR department. 
    d.  To inform supervisors of a change in policy. 
 
50.  When does the change come into effect? 
    a.  Today.     b.  In 2 days.              
    c.  In 3 months.    d.  On January 1st. 

 
ข้อ 51 – 67  เป็นประโยคให้เลือกใช้ค าศัพท์ มีข้อง่าย ปะปนอยู่กับข้อระดับกลางและยากมาก 
 

51.   One  suggestion  to  improve  the  education would   be  to  classify  schools  
        into   four  _________ :  very  good ,  good ,  fair ,  and  needs  improvement.   
         a.  schools  b.  categories c.   parts  d.  forms  
 

 

52.   Mr. Leinderlove  is  very  _____________ .  The  meeting  was  hold  for  him. 

        a.  important           b.  delicious  c.  dangerous d.  difficult 
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53.   The  engineer  designed  the  modern  ____________  in  Europe  style.  

 a.  government b.  building  c.  country  d.  party  
 

54.   A group  of  sheep  walked  _____________  the  field  to  your  farm.  

 a.  across  b.  between  c.  behind  d.  above  
 

 

55.   Notice  the ______ that  the  flight  will  be  delayed   because  of  the  weather.  

 a.  people  b.  human  c.  customers   d.  passengers 
 

 

56.   This  position  was  ________________  in  the  newspapers.  

 a.  asked  b.  told  c.  announced d.  reported 
 

 

57.   This  paper  discusses  the  problems  of  past  university  entrance  exam  
        system  and  the   ___________ factors  of  the  new  entrance  system.  

 a.  selection  b.  election  c.  balance  d.  moment  
 

 

58.   The  volunteers   tried  to  help  many  ____________  from  the  flood.   

 a.  prisoners  b.  victims  c.  consumers d.   passengers 

 

        I  think  that  the  score  derived  from  the  percentile  statistics   are  not 

        fair  ____59_____  of  a  student’  ability  because  the  education  ____60_____ 

       of  each  school  is   much   different.  
 

59.     a.  measures  b.  factors  c.  quality  d.   deviation  
 

60.    a.  system  b.  standard  b.  teaching  d.   field  
 

เฉลย   51.  b   52.  a   53.  b   54.  a   55.  d   56.  c  57.  a    58.  b   59.  a  60. b  
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61.   This  article  aims  to  describe   how  and   why   everyone   uses  the  0.05  
        _________________level.  
        a.   reseach    b.   difficulty  c.  significane d.   standard  
 
62.  The  purposes  of  this  research  were  to  develop  and  analyze  the  
       composite  …………….  for  academic  excellence in  the  programs  of 
       Educational  Research  in  the  State  Universities.  
 a.  research  b.  standard      c.   implement d.  indicators  
 
63.   Comparing  among  countries  having  similar  ranks  of  universities , It  was      
        found  that  other countires  had  higher  social  and  ________   status  and   
        invest more  in  education  than  Thailand.  
       a.  economic  b.   people  c.   life    c.   freedom 
 
64.  Bad  news  like  that  only  gets  him …………... 
       a. off       b. in   c. to       d. down 
 
65.  The  advergers  have………to climb  the  Everest.  
     a. set in   b. set out  c. set on  d. set up 
 
66.  I  ___________  Thai  boxing  for  many  months.  
      a.  learn         b.  learnt             c.  learned        d.  have  learnt  
 
67.   Someone   I   know  …………..at  Bangkok  Hospital  last   week.  
     a. passed up        b. passed on  c. passed out           d. passed away 
 
 เฉลย   61.  c   62.  d   63.  a   64.  d   65. b   66.  d   67.  c  
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 The speed of communication means that all people of the world have a 
new responsibility. People in different countries must try harder to understand 
each other.  An example is that people with different religions must try to 
understand each other's beliefs and values even if they do not accept them. 
Sometimes their cultures are quite different. What one group considers a normal 
part of one culture might be bad of impolite to the other people. That kind of 
difference is a possibility of misunderstanding.   People must learn not to judge 
others, but to accept them as they are. Then understanding between  cultures 
can be better. Misunderstanding can be avoided. 
 
68.  "them"(line 4) refers to......  
           a. people with different religions              b. people in different countries 
           c. people's beliefs and values                 d. people from different cultures 
 
69.  The author says, "The speed of communication means that all people of  
           the world have a new responsibility." 
           a. The responsibility to understand each other's beliefs. 
           b. The responsibility to understand each other's values and cultures 
           c. The responsibility to understand the other's impoliteness. 
           d. Both a and b are correct. 
 
70.    The following statements are true except..... 
         a. People in each nation have their own cultures and beliefs. 
         b. We cannot  avoid  misunderstanding  when  we  communicate. 
         c. Misunderstandings happen because people do not the  differences. 
         d. One possible misunderstanding happens because of a refusal to accept  
             others'   values 
  
         เฉลย   68.  C    69.  b    70.  d 
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ข้อ 71 – 80  เป็นเรื่อง  Either  เป็นค าท่ีถูกน ามาใช้ออกข้อสอบบ่อยพอสมควร 

แต่รู้หรือไม่ว่า  ผู้เตรียมสอบจ านวนมาก กลับคุ้นเคยแค่ค าว่า  either  …. or …… 

แท้ท่ีจริงแล้ว ค าว่า  either   ใช้ในรูปแบบอ่ืนท่ีปรากฏเป็นข้อสอบท่ีหลากหลาย 

 

 either  กรณีท่ีวางไว้หน้าค านาม  (แบบไม่มี or)  จะแปลว่า ให้เลือกเอาอันใดอันหน่ึง  

    แสดงว่า ในประโยค ถือว่า มีสองอัน แต่ให้เราเลือกอันหน่ึง เช่น  
 

      You  can  go  by  either  road.   

      คุณสามารถไปได้โดยถนนเส้นใดเส้นหนึง่  (ในสองเส้นนี้)   

 

(สังเกตว่า ประโยคมันไม่มีค าว่าสอง หรือไม่มีอะไรบ่งช้ีถึงถนนสองสาย เราไม่มีทาง 

นึกถึงเรื่องถนนสองสายได้เลย ถ้าไม่รู้การใช้ค าน้ี ดังน้ัน ผู้อ่านต้องรู้เองว่าประโยคน้ี 

หมายถึง ถนนสองสายท่ีคุณก็สามารถไปได้สายใดสายหน่ึง เป็นการใช้ค าว่า either) 

 

 

 บางทีใช้เป็น pronoun  ได้เลยท าหน้าท่ีประธานประโยค แปลว่า อันใดอันหน่ึง  เช่น 

 Either  may  be  obtainable.   อันใดอันหน่ึงอาจจะใช้ได้   

 หรืออาจใช้ในรูปแบบ   Either  of   noun  (นามพหูพจน์)  แต่ว่ากริยาของประโยค 

 ต้องเป็นกริยาเอกพจน์ เพราะประธานก็คือ  Either จึงต้องใช้กริยาในรูปเอกพจน์ เช่น  

 Either of  the workers is coming.  คนงานคนใดคนหน่ึงก าลังมาละ (จากสองคน) 

 

 

   ส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับการใช้  either… or …. ถ้าแบบน้ีจะเป็น  conjunction  เช่ือมประโยค 

   หมายถึง  ไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึง  (แต่สังเกตในประโยคจะไม่มีค าว่า ไม่  no  not ในประโยค) 
 

 Mr. Khomson  is  either  in  Chaingrai  or  in Chaingmai  

 คุณคมสันอยู่ในเชียงรายหรือไม่ก็อยู่ในเชียงใหม่น่ีแหล่ะ (ท่ีใดท่ีหน่ึง)   
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การใช้  either  ในรูปแบบพิเศษ   สังเกตว่า  either  จะเป็น ปฏิเสธหน่ึงอัน และเอาหน่ึงอัน  

ในตัวของมันเอง  (เลือกหน่ึง ไม่เลือกหน่ึง)  โดยไม่มีค าว่า no  not  ในประโยค แต่ว่ากรณีท่ี 

ประโยค “ปฏิเสธ” มีค าว่าปฏิเสธ  not  ในประโยค  รู้หรือไม่ว่าใช้  either  แทนค าว่า too 

และประโยคแบบน้ี  ไม่สามารถใช้  too  ได้ด้วยนะ  ข้อสอบจริงเคยออก คนพลาดง่ายเกินไป 
 

    I  didn’t  go  to the  temple ,  and  I  didn’t  go  to  the church,  either. 

    ฉันไม่ได้ไปวัด และฉันก็ไม่ได้ไปโบสถ์ ด้วย  (either  =  too)  ถ้าใช้  too คือผิดหลัก 

    ผิดหลักตรงไหน ก็ตรงท่ีว่า ประโยคท้ังคู่เป็น ปฏิเสธ  ไม่ใช้ too  แต่ต้องใช้  either 

 

 

 ข้อสอบจริง   โจทย์เป็นแบบตัวอย่างที่ให้มานั้นเลย  โดยมีตัวเลือกคือ 

 a.  too   b.  either  c.   neither  d.    both  

 

 เรียบร้อยเลยนะ  เพราะว่า  คนมากมายผิด คิดว่าตัวเองถูก   ไปตอบ  a. too 

 ในความจริง ข้อน้ีเฉลย  b.  either  (ดังตัวอย่างท่ีอธิบายไป)  ใช้ too ผิดหลัก  

 
 

รวมข้อสอบ การใช้  either    nether  ท่ีเคยออกจริงๆ  

71.   I  don’t   like  the  white  car,  and  I  don’t  like  the  black  car , ………….. .  

     a.   either  b.   neither     c.   too  d.   do  I  
 

72.   …………….  will  be  available,  but  I  am  not   sure  which  one. 

     a.   One              b.   either    c.    All          d.   Some 
 

73.   There  are  shops  on  ………. side  of  the  road. 

     a.   other   b.   neither  c.   some  d.   either 
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74.   Did   they  speak   either   French  ……….  German?  

     a.    and           b.   or   c.   nor                d.    but 
 

75.   He  sent   us   …………. red  ……..  blue.  You  will  get   one. 

     a.   both  ,  of    b.   neither  ,  or   

     c.   either  ,   or    d.   neither  ,  not   
 

76.   I  don’t   want  to  go  to  Taiwan,  and  I  don’t  want  to  go  to  China, ………  

     a.   too                   b.   either    c.   neither              d.   such  both   
 

77.   A :  Which  do  you  buy?     B  :   ……………   I  don’t  want  both  of  them.       

     a.   Not   both         b.   Either   c.   Neither  d.   Not  all 
 

78.   I  can  agree  in   ………… opinion.  I  don’t   like  those  idea. 

     a.   either            b.   neither  c.   both        d.   two  
 

79.   We  have  ……….  Hamburger ………  Pizza.  We  want   fried -  chicken. 

     a.   either  ,  or  b.   either , nor c.   neither , nor d.   neither , or 

 

80.   ………… of   children   can   swim.  I  didn’t  teach  them   swimming.  

    a.   both   b.   either  c.   some  d.   neither  
 

เฉลย   71.a   72. b   73.  d   74.  b     75.  c    76.  b   77.  c   78. b   79.  c    80.   d 
 

Neither  ใช้ในลักษณะคล้ายๆ  either  แต่ว่าจะเป็นการปฏิเสธ ท้ังสองอย่าง  ใช้คู่กับ  nor  
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71.   I  don’t   like  the  white  car,  and  I  don’t  like  the  black  car , either. 
        ฉันไม่ชอบรถสีขาว และ ฉันไม่ชอบรถสีด า  ไม่ท้ังคู่ 
 
72.   Either  will  be  available,  but  I  am  not   sure  which  one. 
        ไม่อันใดก็อันหน่ึงจะเปิดให้บริการ แต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่า อันไหน  
 
73.   There  are  shops  on  either  side  of  the  road. 
         มีร้านค้าอยู่บนฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงของถนน 

 
74.   Did   they  speak   either   French  or  German?  
        พวกเขาพูดภาษาฝรั่งเศส หรือไม่ก็ภาษาเยอรมัน ใช่ไหมเน่ีย  
 
75.   He  sent   us   either  red  or  blue.  You  will  get   one. 
        เขาส่งถ้าไม่สีแดง ก็สีน้ าเงิน มาให้เรา จะคุณได้รับอันหน่ึง 
 
76.   I  don’t  want  to go  to Taiwan, and  I  don’t  want to go to China, either.  
       ฉันไม่อยากไปไต้หวัน และ ฉันก็ไม่อยากไปจีน ด้วย   
 
77.   A :  Which  do  you  buy?     B  :   Neither.   I  don’t  want  both  of  them.       
        อันไหนท่ีคุณอยากซ้ือ              ไม่ล่ะ  ไม่ท้ังคู่   ฉันไม่อยากได้ท้ังคู่  
 
78.   I  can  agree  in  neither  opinion.  I  don’t   like  those  idea. 
        ฉันไม่สามารถเห็นด้วยกันท้ังสองความคิด  ฉันไม่ชอบไอเดียเหล่าน้ันเลย 
 
79.   We  have  neither  Hamburger  nor  Pizza.  We  want   fried -  chicken. 
        พวกเราไม่ทานท้ังแฮมเบอร์เกอร์ หรือ พิซซ่า  พวกเราอยากทานไก่ทอด  
 
80.   Neither  of   children   can   swim.  I  didn’t  teach  them   swimming.  
        เด็กๆท้ังคู่ว่ายน้ าไม่ได้  ผมไม่ได้สอนพวกเขาว่ายน้ าเลย  
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Vocabulary  :   ข้อสอบท่ีเคยใช้ค าศัพท์ยากๆ มาออกสอบ  ฝึกฝน เรียนรู้  ดูตัวอย่าง 
 

81.  He  _______________ a  bad   news   from   his   family. 
     a.   accept   b.   admit  c.   receive   d.   pick  up  

 
 

82.   Tommy  is  a   __________  gambler. 
     a.   famous  b.   notorious  c.   popular  d.   wonderful  
 
 

83.   This  study  examined  parental  …….….   on  children’ s academic   
        achivevement,  educational  aspiration  and  self-concept. 
       a.    behavior       b.   influences  c.   thinking             d.   statement  
 
 

84.   The  educational  level  of  the mother  had direct  and  indirect  __________  
        on their  children’s academic  achievement.  
      a.   opinion  b.   life   c.   knowledge d.   effect 
 
 

85.   The  prime -  minister  says  that ________ will  help  the  country. 
     a.   increase  production          b.   increased  production 
     c.   decrease   production   d.   decreased  production  
 

 
 ข้อสอบท่ีเคยออก  ไม่ได้แปลว่า จะออกยากเสมอไป  บางครั้ง ออกง่ายๆก็มีบ่อยๆ  
 เพื่อให้ผู้อ่าน ไม่หมดก าลังใจไปก่อน หลังจากเจอข้อสอบค่อนข้างยาก ลองมาดูว่า  
 ข้อสอบจริง ค าศัพท์ระดับง่ายๆท่ีเคยออก ก็มีอยู่ ฝึกกันสัก 5 ข้อ (ไม่ควรพลาดนะ) 
 
 
 

86.    You can trust  Benson  to take care of your money, for he is very ………. 
         a. rich        b. honest             c. clever   d.  careful 
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87.   Bob  had difficulty swimming across the lake, but he finally succeeded on    
         his seventh ...... 
          a. attempt          b.  time         c.  choice   d.  display 
 
88.  ......... crimes like murder and robbery are decreasing in this country,  
          whereas small  crimes like  pick  pocketing are increasing. 
          a. Serious       b.  Full          c. Large   d.  Lound  
 
89.  It's......... to rob a person; therefore, he was arrested and sent to prison. 
           a. illegal        b. illogical          c. inappropriate d. inaccurate 
 
90.  After so many nights of …….., Mr. Lee decided that he must see a doctor,   
      He could not continue to lie awake, night after night, worrying about  his health. 
         a. parties       b. sleeplessness  c. loneliness           d. dreams 
 
    เฉลย     81.  c    82.  B 

 

81.   เขาได้รับข่าวร้ายจากครอบครัวของเขา   receive   รับ  (ประโยคน้ีใช้ accept  ไม่ได้) 
 
 

82.   ทอมมี่เป็นนักพนันท่ีโด่งดัง (เป็นท่ีรู้จัก มีช่ือเสียง)    notorious  มีช่ือเสียงในทางไม่ดี 
       ประโยคน้ีไม่สามารถใช้  famous  หรือ  popular  ได้ เพราะเป็น “ทางเส่ือม ทางไม่ดี” 
 
 

83.    b.  influences  84.     d.   effect            85.   b.  increased  production 
             อิทธิพล        ผลกระทบ   ผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มข้ึน 
 

  86.   b. honest           87.      a. attempt         88.     a. Serious   
             ซ่ือสัตย์                            ความพยายาม              จริงจัง / หนักๆ / รุนแรง 
 
 89.   a. illegal  ท่ีผิดกฏหมาย         90.     b. sleeplessness  นอนไม่หลับ / นอนน้อย 
  

 



43 

 
 

 
              Purchase  a 12 month  subscription  to  Vacation  the  Nation  today  and  
  receive a free pair of Sunnies Sunglasses with your  very own soft leather case. 
  * To get your free Sunnies  by  purchasing  a copy of Vacation the Nation  $100. 
 

   Your  trip  in  a  hot  season   will   be  pleasant   with  us. 
   Purchase  $12  for  a  special  meal   under  the  moonlight. 
 
 
91. What is this advertisement for? 
       a.  A summer trip.   b.  A travel company. 
       c.  A special deal.   d.  A free magazine. 
 
92.  How much do the sunglasses cost? 
      a.  They cost $12   b. They are free  with a subscription.  
      c.  They cost $100   d.  free  pair  of   case  

 
      เฉลย   91.  a      92.   b 
 

 

    ส านวนและค าศัพท์ท่ีนา่สนใจ จากขอ้   88 
 
 

  whereas   ค าน้ี เป็นค าท่ีปรากฏในตัวข้อสอบบ่อยพอสมควร   
        จริงๆ แปลง่ายๆว่า ในทางตรงกันข้าม  เพียงแต่คนจ านวนมากไม่ค่อยคุ้นกับค าน้ี 

 

  You’re  still  sickeningly   handsome,  whereas I  look  like  my  Aunt  Mildren. 
  คุณ น่ียังดูหล่ออยู่เลยนะ                         ขณะท่ีผมแก่ลงทุกทีๆ  

 
 

   ค านี้ ออกเสียง  แวร์แอซ  นะ   ไม่ใช่ แวร์เรียส  (เคยได้ยินหลายคนพูดแวรเ์รียส)  
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Woman:  I'll be here. And, don't worry. I don't have much on for today,  
               so I'll handle all of your calls. 
Man:   Thanks. I'm expecting a call from my lawyer. He's supposed to be  
                      sending me some changes to the contracts. 
Woman:  I'll make sure to take a detailed message if he calls.  

Is there anything you want to tell him? 
Man:   Well, you could remind him that I'm going to need to come downtown  
                     and sign a few papers in front of him  next week. 
 
93. What does the man have to do today? 
       a.   Visit his lawyer   b.   Get a massage 
       c.   Go to the doctor   d.   Make an appointment 
 
94.  What can be inferred from the conversation? 
     a.  The woman is the man's receptionist.      
     b.  The lawyer works in the same building. 
     c.  The woman has no deadlines today. 
     d.  The man and woman have a meeting this afternoon. 
 
95. What does the woman offer to do for the man? 
     a.   Answer his phone   b.   Call his lawyer 
     c.  Pick up the newspaper  d.   Take notes at the meeting 
 
96.  What  will  the  man   do  next  week? 
    a.   call  the  woman   b.   sign  a  few  papers  
    c.   go  to  see  a  doctor   d.   take  a  new  note  

 

     เฉลย   93.  b     94.  c     95.  a     96.  b 
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January 3rd, 2019 
Dear  Mr. Okeley 
            Thank you for your e-mail concerning the poor quality of our rubber soled 
black workboots. A representative will be by your office next week to pick up the 
damaged boots. We apologize for any inconvenience this has caused you and your 
crew. Along with five new pairs of workboots for your crew (we included one extra 
pair), we have enclosed a free year's supply of sole protector spray. In our retail 
stores, this spray is always recommended to buyers who work on heated floors. This 
should have been brought to your attention at the time of your initial order (received 
by telephone on October 12, 2018). Please excuse our oversight. To date we have 
had no complaints about these workboots from customers who have used the 
protector spray. However, should you use the spray and find that you are still 
unsatisfied with the boots, please return the boots and spray for a full refund.  

 Thank you for supporting The Shoe People. Have a Happy New Year. 
 

Sincerely,  
Redepa  Santo, President 

 
96. Which company was unsatisfied? 
     a.   Redepa  Santo 's company.   b.  The Shoe People. 
     c.   RS  rubber  Construction    d.  The sole company. 
 
98. What is the spray used for?   
      a.  To protect the soles from heat.  b. To protect the boots from water. 
      c.  To protect the floors from soles.  d. To protect the boots from rubber. 

 
 

   เฉลย  b   และ    b    ตามล าดับ           
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Three herbicides will be banned in Thailand this year 

 
 
        “When we eat fish from a river or stream contaminated with chemicals,  
we will ingest the chemicals. It is a food chain.” 
 

Three hazardous herbicides, widely used in Thailand, will be banned before 
the end of this year. Deputy Agriculture Minister Manunya Thaiseth  
says the three herbicides are strongly opposed by consumer, civic groups and 
environmentalists. Yesterday she ordered a suspension of the granting of permits 
for, or registration of paraquat, chlorpyrifos and glyphosate. She says a complete 
review of the use of the three agricultural chemicals will be undertaken. “The 
review is expected to be completed this month. I would like them to be banned 
this month, but would have to take several matters into consideration, such as the 
amount of the chemicals currently held in storage.” 
 

The deputy agriculture minister dismissed the suggestion that, since many 
farmers had been trained in the proper use of the three herbicides, the farmers 
are able to protect themselves. She also doubted suggestions that consumers can 
be assured that agricultural produce is safe, because it is not known whether the 
trained farmers strictly follow the usage instructions in their day to day practices. 
“The safety of human beings cannot be compromised. While we are living with 
the hazardous chemicals and are taking preventive measures, the chemicals have 
spread into the environment.” 

 
“When we eat fish from a river or stream contaminated with chemicals, 

we will ingest the chemicals. It is a food chain.” 
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         The Public Health Ministry has joined civic and consumer groups in calling 
for a complete ban of the three chemicals, claiming that several countries have 
already banned them. The Ministry of Agriculture, under the previous 
administration, opposed a complete ban and instead chose to impose stricter 
control on their use by providing training to farmers on how to use the chemicals 
correctly for their own health safety and that of the consumers. 
 
ท าไม ผู้เขียนจึงแนะน าให้ อ่านค าถามก่อนจะอ่านบทความ เพราะบางที ค าถามอาจจะมีแค่ 
ไม่ก่ีข้อ (ข้อเดียว หรือ สองข้อ จากบทความยาวๆ)  หากไปอ่านบทความก่อน แล้วค่อยมาดู 
ว่าเขาถามอะไร มีสิทธิ “อ้ึง” เพราะ อ้าว ถาม 1 – 2 ข้อเองเหรอ เสียเวลาอ่านต้ังนานเนาะ 
 
 Answer  the  Questions 
  
99. What  is  the  main  idea? 
a.   fish  and  animals  contaminated with chemicals 
b.   the  Government  will  ban  three   herbicides. 
c.   the  farmers  will  be  affected  by  banned  herbicide . 
d.   Thai  people  shouldn’t  eat  fish  from  the river or  stream. 
 
100. What  is  a  food  chain?  
a.   people  will  die  because  they  have  the  died  fish  from  rivers. 
b.   We  won’t   have  the  food  because  of  the  chemical  herbicides.  
c.   people will ingest  the  chemicals  from  eating  fish  contaminated   
      with chemicals   
d.   Three hazardous herbicides  used in Thailand  will be banned  before 
      fish contaminated  with chemicals  from  the  river  and  stream. 
 
      เฉลย   b  และ   c   ตามล าดบั 
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Reading  Comprehension  
 

Readers read for different purposes. Sometimes they read for pleasure. 
Sometimes they read for information. Their reason for reading impacts the way they 
read. Some readers  may skim or read carefully depending on why they are reading. 
Throughout this process, readers monitor the meaning they are constructing. When 
the text does not meet their purposes, they may switch to another text. Readers 
expect what they are reading to make sense. They use a repertoire of strategies, such 
as rethinking, re-reading or reading on to clarify ideas, to make sure they understand 
what they read in order to accomplish their purposes. 

 

According  to  the  passage   what  is  the  main  idea?  
a.    Readers  read  for  different  purposes  and  different  ways    
b.    Many  readers  cannot  know  the  purpose  of  reading 
c.    Some  readers  have  their  strategies  for  reading 
d.    Readers  want  to make  sure  they  understand  what  they  read 
 

“accomplish”  in  line 8  can  be  replaced  by ……………  
a.   perform                 b.  achieve               c.    behave              d.   disagree 
 

What  will  the  readers  do  when  they  find  the inattentive  text ?  
a.   They  may  skim  the  text.       b.    They   read  more  carefully. 
c.   They  may  read  it  again.             d.    They may  switch  to  another  text.   
 

Which  of  the  following  is  NOT TRUE   from  the  passage?  
a.    Readers  use  many  repertoires  of  strategies  because of the different  purposes.  
b.    Readers  who  want  to  get  the  knowledge  from  reading  may  read  carefully.     
c.    Readers  may  choose  the  passages   from  their  own  purposes  to  read.  

d.    Readers  always  skim  before  they  find  the  suitable  passage. 
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แนวข้อสอบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ฝึกฝนเตรียมสอบเพ่ิมเติม 
 

 

   Conversation   

 
 

1.   Mother  :  Come and get you breakfast,  Peter.       Peter :  .......... 

     a.  I’m coming.     b. I shall come! 

     c.  Come!      d. Coming and getting 

 

2.   Jane : .................. Bangkok?      Ben : Until next  Sunday. 

      a. When are you leaving  b. How long have you lived in 

      c. How long is he staying in    d. When will he reach 

 

3.   Bob :  You've met  Joy  before, haven't you? 

      Ray :  Oh, yes. I  remember ............. her last year at our picnic. 

      a.  to have met   b. meeting               c. met        d. to meet 

 

4.   Pop : I like drinking my tea hot.   Benney  : .............. 

      a. So am I  b. So do I               c. Also I do      d. I am too 

 

5.  Henry : Can  I  feed  those  geese?      Lord  : It’s  OK  to  feed _______. 

     a.   them           b.   it   c.   him             d.   her 

 

       เฉลย  ขอ้  1. a    2. b   3.  a   4.  c    5.  a 
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6.   Donald : When did your sister  get his university degree? 

      Kathy :  She............a year ago. 

       a. was graduated    b. has  graduated 

       c. graduated     d. will  graduate 

 

7.    Linda  :  The  door  was  locked.  Who  closed  it?     

      Beam  :  It  …………………….  itself  before  we  arrived.   

       a.   closed    b.   was   locking  

       c.   had  been  closed    d.   might  be  locking  

 

8.   Toy :  Jack  has  been  working  at  this  company,  …………….?  

      Ken :  Yes,  sir.   

      a.  is  he     b. hasn’t  he  

      c. does  he         d. hasn’t  been  he 

 

John  :   If  you  …..9..….  about   Jim,  I  would  have  invited  him  to  the party.     

Peter :    I  ………10……….  you  because  I  thought  you  had  known.  

9.     a.  tell  me     b.  was  telling  me 

        c.  had  told  me   d.  have  been  telling   me 

 

10.   a.   told       b.   didn’t  tell 

        c.   haven’t  been  told   d.   wasn’t  telling 

 

        เฉลย   6. c    7. c    8.  b    9.  c   10.  b 
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ข้อ 11 – 30  จะเป็น บทสนทนาในลักษณะของ “ความหมาย”  คือ  ประโยคท่ีมีความหมาย
สอดคล้องหรือถูกต้องกับการส่ือสาร  สนทนาลักษณะน้ี จะไม่อ้างอิงเชิงไวยากรณ์มาก แต่เน้น
ท่ีว่า ใครรู้ประโยค รู้วิธีการใช้ส านวน คนน้ัน ก็จะตอบถูก  ใครรู้แบบผิดๆ เข้าใจประโยคผิดไป 
ก็อาจตอบได้ผิด  ผู้สอบต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่านและเรียนรู้ประโยคบ่อยๆ สังเกตว่า  
บางข้อจะง่ายมากๆ  ง่ายจนน่าตกใจ บางข้อดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆคือเป็นตัวหลอก บางข้อ 
ก็ยากมากๆ ส านวนไม่คุ้นเลย  ผู้อ่านควรศึกษา และสังเกต แยกแยะ แต่ละแบบให้ดี ท่ีส าคัญ  
ถ้าเจอข้อง่ายมากๆ หากมั่นใจ ก็เลือกค าตอบเลย ไม่ต้องคิดเยอะ บางข้อก็ง่ายจนไม่กล้าตอบ 
 
 
11.   Billy : Tomson looks very run down these days, doesn't he?  

        Barkley : Yes, he ............. 

        a.  Was hit by a car    b.  has been working too hard 

        c.  is feeling very relaxed  d.  will finish his vacation tomorrow 

 

12.   Joy :  I  think  the  English  examination  we took  this morning  was  easy.  

        Ben :  ………………  I  did   okay.  

a. That  is  not  true     b.  I  couldn’t  agree  more 

c.   Not  in  the  least      d.   Not  on  your   mind.  

 

13.   Kate :  I 'm sorry to have to tell you  that you're  overdrawn. 

        Pert  :  Oh!  I'm sorry 

        This  conversation  could  probably  take  place……….... 

a.  in a  classroom    b. at a doctor's clinic  

c.  in a bank      d. at a restaurant 
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14.   Jim  : I really had a good time at your party tonight. Thanks very much. 

         Robby : ............. 

a.  Don't worry.     b.  Not at all. 

c.  Never mind.    d.  It doesn't matter 

 

15.   Tommy  : What's on the menu?              Linsy : ..................  

         a.  It's on menu    b. The  menu  is  on  the  table. 

         c.  We'll go to  see  the  menu.   d. Lots of delicious dishes. 

 

16.    Robert  : I'm starving!             Pep : .......... 

         a. It's a shame     b.  Serve you right. 

         c. Let's eat now.     d.  Wonderful news!  

 
17.   Jimmy  :  You  shouldn’t  have  done  that.  …………. 

       John :  It’s none  of  your  business. 

       a.  you  should  never  mind.   b.   Have  you  lost  your  mind? 

       c. I  couldn’t  agree  more.   d.   I  wouldn’t  tell  you  more. 

 

18.  Your  friend  apologizes  for  not  coming  to your  party.   

      You  say,  “ ……………………. ” 

b. Don’t  say  so.    b.   Your  excuse  is  convincing. 

c.  don’t  worry  about  it.   d.   I  don’t  care  anything.  
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ข้อสอบสนทนาต่อไปน้ี  มีการน าข้อสอบจริงท่ีออกสอบครูผู้ช่วย (วิชาเอก) ในปี 2561 มาด้วย 
ซ่ึงในปีน้ัน ข้อสอบง่ายมากๆจนคนข้ึนบัญชีเอกอังกฤษได้เยอะ ดังน้ัน ลองท าดู เจอข้อง่ายก็คือ 
ไม่ต้องตกใจ ต้ังสติดีๆ แล้วท าเลย ไม่ต้องคิดลึก เพราะน่ีเป็นการรวบรวมข้อสอบท่ีเคยออจริง 

 

19. Ploy   : ....... 

           Anne  : Yes. Could you tell me where the Siam Bank is? 

            a. Would you do me a favour?      b.  Can I help you? 

            c. May I go with you?    d.  Will you come this way? 

 

20.  Man: Do you mind if I smoke? 

Woman : Please don't. 

The woman means she doesn't...... 

a. want him to smoke    b. smell any smoke 

c. have a cigarette    d. smoke much 

 

21.     You  want  to  ask  your  friends  out   for  dinner.  What   will  you  say?  

         a.   Where  is  the  restaurant?          b.  Are  you  hungry  now? 

         c.   When  will you  go  out?              d.  Let’s go out  for dinner, shall we?  

 

22.    Someone  is  seriously  ill  and  is  now  in  a  hospital.   

         What  will  you  say  when  you  visit  him? 

         a.  Lucky     b.  Don’t  think  anything 

         c.  Don’t  worry.  Should  be  happy. d.  Get  well  soon. 
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23.   You  want   to  tell  the  student  who  can  do  his  good  job?   

         You  say … 

        a.   Lucky  you.     b.   Well  done 

        c.   Happy  for  this  job.   d.   You  are   good  student. 
 

 

24.   You  want  to  ask  for   directions.  What   will  you  say? 

         a.  How  far  is  here  to   Sanam  Luang? 

         b.  How  long  does  it  take  to  get   to  Sanam  Luang? 

         c.  How  can  I   get  to  Sanam  Luang? 

         d.  Can  I  take  a  skytrain  to  Sanam  Luang? 

 

25.   How  many  people  are  there  in  your   family? 

        a.   There  are  two  boys.   b.  There  are  two  girls. 

        c.   There  are  four  people.   d.   There  are  two  younger sisters. 

 

26.   Robson  :  ……………………………. ? 

        Tammarine  :   I  was  born  on  24 th  December  1980.  

a.  When  is  your   birthday?  b.   Where  is  your  birthday? 

c.   What  day  is  your  birthday?  d.   What  date  is  your  birthday? 

 

27.   Berb   :  ………………………… Jack  :  It’s on Sukhumvit Road. 

        a.  Where  are  you  going ?   b.   Where  is  the  hotel? 

        c.  Which  one  is  your   car?   d.   What  road  is   your  home? 
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28.    Sarah  wants  to  open  the  window,  but   Tom  is sitting  in  her  way.  

         Sarah :  Tom ,  …………………….  I  want  to  open  it. 

         Tom :  No problem,  but  let  me  do  it  for  you. 

a.  Can  I  open  the  window?   

b.   You  didn’t  open  the  window. 

          c.    Would  you  mind  moving  away  from  the  window. 

d.   You  should  not  sit  near  the  window  like  that.  

 

29.   Lisa  forgot  to  tell  her  host  family  that   she  would  not  be  back  for dinner.   

        When she  returns home  she  says :   ………….. 

a.  Sorry  that   you  have  to  wait  for  me. 

b.  I  must  apologize  for  not  calling 

c. Pardon me.  Am  I  late   for  dinner. 

d. Too  bad.  I  forgot  to  have  dinner   at  home.  

 

30.  Jonathan :   Hello!  Lucky  to  see  you.  I tried  to  get  you  on  the  phone     

                          at  your  office,  but  you  weren’t  there. 

       Limeley    :  …………… 

      Jonathan   : Oh, about  an  hour  ago. 

      Limeley      :  Yes,  I  am  at  a  supermarket.  

a.  Really,  why?   b.  How  long  did  you  call  me? 

c.  Yes,  I  wasn’t  in  an   office d.  How  long have  you  been  calling? 
 

        เฉลย  ขอ้  1.    2.    3.    4. b   5.  c 
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Directions : For each of the blanks in the following dialogues, choose the most 

                      appropriate item. 
 

At a department store. 

Salesgirl  : ……....31.....,  sir? 

Jackson  : I'd like to have a look at your new arrival  shoes. 

Salesgirl  :   What  kind  of  shoes  would you like to see? 

Jackson  : I want running  shoes  for everyday use. 

Salesgirl   : We  have some fine  running  shoes …...32…...., sir? 

Jackson : I wear size 8.  Please …33….... see some of that size. 

Salesgirl   :          The price  ……34…..  from 4,500 baht  to 3,750  baht. 

Jackson : Thanks.  

 

31.       a.  What's  going  on   b.   What  are   you  looking   for 

 c.  May I help you          d.   What  do  you   want   to  buy 

 

32.      a. What size do you wear      b.  How  many  size do  you  wear 

c. How  much  size  do  you  want        d.  Do you wear what size 

 

33. a.  How  much  I  must  pay  b. How much  is  it   

c. How much does it cost      d. Can you show its price 

 
34.      a.  is  reducing    b.  has  reduced  
           c.  has been reduced    d.  has  been  reducing  
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35.   Wife  : Please turn TV down. It’s driving me crazy.     Husband  : ……………  

a.  Okay, I'll close it.    b.  Sure, I'm sorry. 

c.  Certainly, I'll drive you.   d.  I'm trying to find the car keys. 

 

36.    Sarah : Oops! I’ve broken your glass.        Ken :  Don’t worry, dear. …………  

a.  I haven't got any.    b.  I  don’t   care  about  it. 

c.  I have got another one.   d.  I  will  not  buy  a new  one. 

 

37.   Tommy  : It's about time to buy a new car.     Linda  :   ……………….. 

        a.  I don’t  know    b. Try the old one. 

        c.  I'm afraid  so.    d. It's  about  your  mind. 

 

38.   I was opposed to purchasing an additional television set. 

        a.  I am against  buying  another television set. 

        b.  My family is dissatisfy that I bought a television set. 

        c.  My family enjoys watching television more than me. 

        d. I advised my family to find a television set. 

 

39.  The medicine made me drowsy, so I wasn't able to drive while taking it. 

       a. I wan’t to  sleepy.               b. I took the medicine while I was driving. 

      c. I have to take sleeping pills.       d. I couldn't drive a  car  after took  medicine. 

  

40.   There is no difference between the twin boys except their height. 

        a. The twins are exactly the same           b. Both boys are overweight. 

        c. One twin is taller than the other.         d. The short by in the middle is a twin. 
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   แนวข้อสอบ  Vocabulary  
   
 ค าศัพท์และข้อสอบเหล่านี้ รวบรวมที่เคยออกสอบจริงต้ังแต่ช่วงปี 2550 – 2562 

 จากการสอบข้าราชการสงักัด สพฐ  กทม  อปท  อาชีวศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก 

 ภาษาอังกฤษ สังเกตลักษณะข้อสอบแต่ละปี จะมีความแตกต่าง เช่น ในปี 2561 ง่ายมาก 

 ขณะที่ข้อสอบของปี  2553 , 2554, 2558 , 2559 (ครู สพฐ)  อยู่ในระดับ “ยากมาก”  

 ในส่วนของอาชีวศึกษา และครู กทม ถือว่า พอดีๆ ในแต่ละปีไม่ยากเกินไป  

 

 

 

 ข้อสอบเหล่านี้ ทางทีมวิชาการของเราได้รวบรวมมา และมีการจัดเรียงเนื้อหาใหม่ 
 เพื่อท าการฝึกฝน โดยพยายามจะเอาข้อที่ยากๆลงไว้ 2 – 3 ข้อ สลับสับเปลี่ยน 
 แทรกด้วยข้อง่ายๆ (ที่เคยออกสอบจริง) หรือไม่ยากเกินไป ผู้อ่านฝึกฝนกัน จะได้ 
 ไม่ท้อใจจนเกินไป และมีก าลังใจจะศึกษาข้อมูล อันที่จริงการท าภาษาอังกฤษได้นั้น  
 ไม่ได้มีสูตรตายตัว มีแค่ว่า ประสบการณ์ในการท าข้อสอบของผู้สอบมีมากแค่ไหน 
  
 
 

41.   We  …………  the  problems of  government  officer  entrance  exam  system  
        and  the  selection  factors of the new entrance  system.   

a.  argrue          b.  disscuss               c.  prepare   d.  classify  
   

42.   With  angrily, Jonathan  left  the  meeting  room  without …………… a word.  
        a.  writing  b.   listening   c.  speaking   c.   reading.  

 

43.  The  government   will  ………………  more  living  space  for  poor  people   
        in  the  big  city.  

a.  provide   b.   available   c.  divide  d.  arrange  
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44.  They  quarreled ………..  the  choice  of  house. 
        a. on       b.  to   c. for        d.  over 
 
45.  The  educational  system  may  use  a …………………. of  formal,  informal, and  
       non – formal  learning methods.  
       a.  combination  b.  compliment c.  composition d.  compound 
 
46.  Tangential  learning  is  the …………… by  which  people  self – educate if 
       a  topic  is  exposed  to  them  in a context  that  they  already  enjoy.  
       a.  progress  b.  process  c.  position  d.  pottery  
 
47.  Reading  directions   helps  a  player  learn  the  patterns  that  …………….  
       the  Rubik’s cube.  

a.  manage  b.  practice  c.  solve  d.  mistake  
 
48.  I  know  you  feel dizzy but I expect  your  feeling  will …………... soon. 
        a. pass off  b. pass on  c. pass by       d. pass from 
 
49.  It took him a long time to…………..his illness. 
       a. get over    b. get off  c. get away      d. get on 
 
50.   The  government  has  allocated  1 billion  baht  ………  its  115 – billion  baht   
        stimulus  package  to  lure  more  tourists. 

a. in       b.  on   c.   of   d.  from 
 
 

    เฉลยค าตอบ   41. b  42. c  43. a  44. d  45. a   46. b  47. c 48. a  49. a 
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    เฉลยละเอียด อธิบายดี 
 
   ผู้อ่านสังเกตให้ดีนะว่า ข้อ 1 - 10 เป็นข้อสอบจริงท่ีเคยออก และเป็นบทสนทนาเชิงโครงสร้าง 
   คืออะไร ก็คือ ไม่ใช่บทสนทนาท่ีแบบว่า แค่หาประโยคมาใส่ให้ได้ความหมายถูก  ตัวอย่างเช่น 
  

 
. James   :  Do you think it will stop raining this afternoon? 

Anna     :  I ……….so.  I've arranged to go on a picnic. 

            a. forecast       b. wish    c. hope    d. doubt 

 
 

ข้อน้ี เป็นบทสนทนาเชิงความหมาย  (ไม่เน้นโครงสร้าง)  หาความหมายให้ได้ 
ว่าค าไหนเหมาะสม ค าไหนใช้แล้วถูกต้องตามลักษณะภาษาอังกฤษ ก็ค าน้ัน 
เฉลย   c.  I  hope  so.   แปลว่า  ฉันก็หวังเช่นน้ัน  
 

 
       เจมส์  :   คุณคิดว่าฝนมันจะหยุดตกไหม ตอนบ่ายนี้  

             แอนนา :   ฉันก็หวังเช่นนั้น ฉันเองได้จัดเตรียมที่จะไปปิกนิค    

 
 

 forecast  =  ท านาย      /      wish  =  หวัง     /    doubt  =  สงสัย 
 
 ผู้อ่านบางคนก็อาจจะอยากตอบค าว่า  wish  เพราะคุ้นเคยกับค าว่าหวังให้ 
  แต่ไม่ใช่  เพราะค าว่า   I wish so  ไม่มีในภาษาอังกฤษ  เขาไม่ใช้กันหรอก 
 ส านวน  I  wish  so  ไม่ใช้  แต่จะใช้  I  hope  so  =  ฉันก็หวังว่าเช่นน้ัน 
       
 
 

ตัวอย่างท่ีให้มาหน้าน้ี คือ ตัวอย่างบทสนทนาเชิงความหมาย หาค าหรือส านวนท่ีมีความหมาย 
ใครรู้ความหมายก็ตอบได้  แต่ข้อสอบข้อ 1 – 10 เป็นบทสนทนา ท่ีใช้แค่ “ความหมาย” ไม่ได้ 
เพราะจะต้องใช้โครงสร้างด้วย ถึงจะสามารถตอบค าถามได้ถูก (หรือเน้นไวยากรณ์ด้วยน่ันเอง)  
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อธิบายส าหรับเฉลย 

 
 

1.   แม่ :  มากินข้าวเช้าได้แล้ว ปีเตอร์    ปีเตอร์  : ผมก าลังมาครับ 
      a.  I’m  coming.   ก าลังมา   เป็นการบ่งช้ีการกระท าในลักษณะ ก าลังกระท า  
     ใช้ลักษณะ  present  continuous  tense  
 
 
2.   เจน  :  คุณอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯนานไหม    เบน  :   จนกระท่ังวันอาทิตย์หน้า 
      b.  How  long  have  you  lived  in  Bangkok? เป็นค าถามระยะเวลาต่อเน่ือง 
        present  perfect  tense 
 

   ใช้กรณีแบบน้ี ถามอยู่นานเท่าไหร่ ต่อเน่ืองอดีตถึงปัจจุบันและอาจต่อเน่ืองไปยังอนาคตได้ 
 
 
3.   บ๊อบ  :  คุณเคยพบจอยมาก่อนแล้วใช่ไหม  
     เรย์   :   โอ้  ใช่ๆ  ฉันจ าได้ว่า ฉันพบหล่อนปีท่ีแล้วท่ีปิกนิกของพวกเราไง 
                a.  I  remember  to  have  met  her  last   year  at  your  picnic. 
  

 ค าถามใช้  present  perfect  tense   และยังเป็นลักษณะ  Tag  question  ด้วย 
 ดังน้ัน ค าตอบจึงต้องบ่งช้ีไปในแบบของ  present  perfect  tense  ( have  met)  

 
 

4.  ป๊อบ  :  ฉันชอบด่ืมชาร้อน   เบนน่ี  :   ฉันก็ด้วยนะ   c.  Also  I  do  
      Also  =  ด้วย  เช่นกัน    I  do  มีความหมายประมาณว่า ฉันก็ท ากริยาน้ัน  
 

    ป๊อบบอกกล่าวด้วย  present  simple  tense  =  I  like  (ฉันชอบ) 
    เบนน่ี ต้องตอบด้วย  present  simple  tense  =  I  do  (ฉันท า)  หมายถึง  I  like 
 

 I  always  play  game.  ฉันเล่นเกมสม่ าเสมอ  
They  do.         พวกเขาก็ท านะ  (หมายถึง พวกเขาก็เล่นเกมสม่ าเสมอ)  
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5.  เฮนรี :  ฉันเล้ียงห่านพวกน้ันได้ไหม  ลอร์ด :  ก็ได้นะ ถ้าจะเล้ียงพวกมัน 
 

    a.  them  =  พวกมัน (พหูพจน์)   geese   ห่าน (พหูพจน์)     goose  ห่าน (เอกพจน์) 
 
 
6.  โดนัลด์ :  น้องสาวของเธอได้รับปริญญาเมื่อไหร่       เคธี :  หล่อนได้ต้ังแต่ปีท่ีแล้ว  
 

 ถามด้วย  past  simple  tense  ตอบ   graduated   จบการศึกษา  
               past  simple  tense 
 
 
7.  ลินดา  :  ประตูล๊อค  ใครปิดมัน  บีม  :  มันปิดเอง ก่อนพวกเรามาถึง  
 
    ประโยคต้องเป็น  passive  voice  ลักษณะท่ีว่าประธานไม่ได้ท ากริยา แต่ถูกกระท า 
    ประธาน คือ  ประตู  (it)  กริยาคือ  close   ต้องเป็นลักษณะ  verb  to be  กับ V3 
 
    ประโยคน้ีลึกไปอีกหน่อย ตรงท่ีว่าได้ใช้  past   perfect  tense  ในแบบ  passive  voice 
    จึงเป็น  has  been  closed (V3)  =  ปิดเอง  (past  perfect  tense  / passive voice) 
 
 
8.   ทอย  :  แจ๊คท างานท่ีบริษัทน้ี ใช่ไหม      เคน  :   ใช่ครับ ท่าน  
 
     ถามแบบ  Tag   ก็ต้องใช้กริยาช่วยของประโยค มาท าส่วนท้าย   กริยาช่วยคือ  has 
     ท่อนด้านท้ายก็ต้องเป็น   hasn’t  he  
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จอห์น  :   ถ้าคุณบอกฉันเก่ียวกับจิม  ฉันจะเชิญเขามางานเล้ียง 
ปีเตอร์ :   ฉันไม่ได้บอกคุณ เพราะ ฉันคิดว่าคุณรู้แล้ว  

 
   9.   เป็นประโยคสมมติ   if  clause   ในแบบท่ีว่า  “สมมติเรื่องทีไม่จริงในอดีต” 
        ผู้เขียนจะย้ าเสมอว่า ปกติแล้ว ถ้าเป็นข้อสอบระดับสูง เขามักจะเอา if clause 
        แบบน้ีแหล่ะ มาท าข้อสอบบ่อยๆ เพื่อวัดความรู้ ระดับลึก โครงสร้างจะเป็นว่า  
 
         If  Subject   had  V3 …..  ,   Subject  would  have  V3 …….. 
 
 เป็นการสมมติเรื่องท่ีเกิดข้ึนแล้วในอดีต แก้ไขไม่ได้แล้ว แต่เราสมมติตรงข้ามกับส่ิงน้ัน 
 ซ่ึงยังไง มันก็ไม่ใช่  ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว ย้อนเวลาไปไม่ได้ สมมติส่ิงท่ีไม่จริงในอดีต 
 
 เช่น    ถ้าคุณมาท่ีน่ีเมื่อวาน  คุณเจอฉันแน่  (ยังงี้ คือคุณไม่ได้มาไง เลยสมมติว่า ถ้ามา) 
         ถ้าเขาไม่ขับรถเร็ว เขาก็คงไม่ตาย  (เขาตายแล้ว แค่สมมติว่า ถ้าไม่นะ คงไม่ตาย)  
 
 สมมติส่ิงท่ี ไม่จริงในอดีต    had  V3  ,  would  have  V3  
          hadn’t  driven  fast ,    would  have  died  
          ไม่ขับรถเร็ว  ,   จะไม่ตาย   (ตายไปแล้ว  สมมติเฉยๆ)   
 
 เฉลย if  had  told  me  ,  would  have  invited   him    ตอบตามโครงสร้าง 
        บอกฉัน      ,  จะเชิญเขา     ของ  if clause   
    
 ในอดีตไม่ได้บอกไง  ก็เลยสมมติว่า  ถ้าบอกนะ   ก็คงเชิญเขาแล้วหล่ะ  
 
 

 
  ดังน้ัน  ข้อ  10  ก็สัมพันธ์กัน เพราะก าลังคุยเรื่องอดีต  (ถ้าบอก เชิญแล้ว)  แต่น่ีไม่ได้บอก 
   ปีเตอร์ ก็เลยพูดว่า   I  didn’t tell  you  because  …  ฉันไม่ได้บอก เพราะ ….  
   I  thought  (ฉันคิดว่า)     You  had  know   (คุณรู้แล้ว)    ---  คุยกันเรื่องอดีต 
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   เฉลยแบบอธิบายให้เข้าใจแนวทางค าตอบ  
 
11.   บิลล่ี       :  ทอมสันดูเหน่ือยล้ามากๆเลยนะหมู่น่ี  ว่าป่ะ?  
 บารคเลย์  :  ใช่ เขาท างานหนักมากเกินไป  (too  hard   =   หนักเกินไป)   
 

run  down   =    เหน่ือยล้า / โทรม          these  days  =  หมู่น้ี / ช่วงน้ี 
 
 

12.    จอย  :   ฉันคิดว่าการสอบภาษาอังกฤษท่ีเราท าเมื่อเช้าน้ีง่ายนะ 
        เบน  :   ฉันไม่สามารถเห็นด้วยมากกว่าน้ีละ  ฉันก็ท ามันได้โอเคเลยนะ 
 
  ผู้อ่านสังเกตนะ   ข้อน้ี  เวลาเราพยายามแปลเป็นภาษาไทย แบบคนไทย 
  จะแปลแล้ว “งงมาก”  และก็จะเป็นค าตอบท่ีหลายคน ไม่กล้าเลือกตัวน้ี 
 
 เฉลย   b.  I  couldn’t  agree  more.   ถ้าแปล ดูเหมือนการปฏิเสธ ใช่ไหม 
 แปลตรงๆ ก็คือ ฉันไม่สามารถเห็นด้วยมากกว่าน้ี / มากข้ึน  เหมือนการปฏิเสธว่า 
 ไม่เห็นด้วยกับท่ีเธอพูดเท่าไหร่  เพราะดูข้อความท่อนท่ีว่า  “couldn’t   agree” 
 ท าให้บางคนคิดว่า  ข้อน้ี มันอาจจะเป็นการท่ีว่าเบนได้ปฏิเสธไม่เห็นด้วยกับจอย  
 บางคนก็เลยคิดว่า ข้อ b.  ไม่น่าจะใช่ค าตอบของข้อสอบข้อน้ีน่ันเอง ซ่ึงถือว่าผิด 
 
  เพราะจริงๆ เป็นลักษณะภาษาอังกฤษ  ท่ีจริงเราไม่ต้องไม่แปลตามตัวค าศัพท์แบบน้ัน 
  เพราะถ้าแปลเป็นภาษาไทยจริงๆ มันจะประมาณว่า = เห็นด้วยท่ีสุดแล้ว คงไม่อาจจะ 
  เห็นด้วยมากกว่าน้ีอีกแล้ว  (ก็หมายความว่า สุดแล้ว ตันแล้ว คะแนนเต็มร้อย เห็นด้วย 
  ร้อยเลย ไม่อาจจะเห็นด้วย ร้อยสิบคะแนน เพราะคะแนนมันเต็มร้อยน่ันเอง)  เหมือน 
  พูดว่า  “รักฉันไหม”  ถ้าตอบว่า  “ไม่อาจรักมากกว่าน้ีอีกแล้ว”  หมายถึง รักสุดๆแล้ว 
  รักเต็มเป่ียมแล้ว รักเต็มล้นเลย ไม่มีท่ีว่างเหลือเผ่ือให้รักมากกว่าน้ีอีกแล้ว ประมาณน้ัน 
 
   I  couldn’t  agree  more.  แปลว่า เห็นด้วยสุดๆเลยละเธอ 

         (ไม่สามารถจะเห็นด้วยมากกว่านีแ้ล้ว / คือสุดแล้ว สุดๆ เลยล่ะ)  
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ผู้อ่านต้องระวังให้ดีนะ ประโยคลักษณะน้ี  ถูกน ามาใช้เป็นข้อสอบบ่อยพอสมควร 
จงใจหลอกให้คนสอบ เข้าใจคลาดเคล่ือน มีค าว่า   n’t  กับ  more  มาอยู่ด้วยกัน   
 

 

       เช่น   ข้อสอบจริงเคยออกว่า 

       A :   I  will  help  you  the  best   I  can  do. 

       B :   Thanks,  I  can’t   trust  on  you  more.  

       A :   Never  mind,  we  are  best  friends.  

 

 

    ข้อสอบข้อนี้  เฉลยเป็น  I  can’t  trust  on  you  more.  ซึ่งเป็นหนึ่งใน

ตัวเลือกที่มี คนมากมายกไ็ม่กล้าตอบข้อนี้ เพราะคิดไปว่า เป็นการปฏิเสธว่า ไม่ไว้ใจแล้ว  

แต่จริงๆแปลว่า ฉันไว้ใจเธอสุดๆแล้ว เชื่อมั่นใจเธอสุดๆแล้ว ไม่สามารถเชื่อได้มากกว่านี้ 

อีกแล้ว “คือสุดๆละ”  หลายคนพลาดไปเลือกช้อยส์ตัวอ่ืน เนื่องจากเชื่อว่าข้อนี้ผิดนั่นเอง 

 

 
13.     เคท  :   ฉันขอโทษนะท่ีจ าเป็นต้องบอกว่าคุณถอนเกินบัญชี    เพิร์ท  :   โอ้ ขอโทษ 
 บทสนทนาน้ีปกติควรท่ีจะเกิดข้ึนท่ี  “ในธนาคาร”    take place =  เกิดข้ึน      
    draw / drawn   =   ถอนเงิน  overdrawn   =   ถอนเกินบัญชี 
 มีเงินอยู่ 500 บาท จะขอถอน 1,000 บาท อะไรประมาณน้ัน   
 
 
14.   จิม :  ฉันมีช่วงเวลาท่ีดีจริงๆนะในงานเล้ียงของคุณคืนน้ี  ขอบคุณมาก 
       ร็อบบ้ี  :  not  at  all.     ไม่เป็นไร  /  ไม่รบกวนหรอก 
 
       ประโยคอ่ืนๆ เช่น  don’t worry  หรือ   never mind  หรือ  it  doesn’t matter. 
       ถึงแม้ว่าจะแปลว่า “ไม่เป็นไร” แต่จะใช้ในลักษณะท่ีว่า คนพูดท าอะไรผิด คนตอบรับ 
       บอกว่าไม่เป็นไร แต่อันน้ีจิมไม่ได้ท าผิด จึงไม่สามารถใช้ประโยค  it doesn’t matter 
      “don’t  worry” หรือ  “never  mind”  ให้ใช้  not  at  all  (ก็ไม่ได้รบกวนอะไร)  
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     ดูให้ดีนะ ข้อ 14  น้ี  เป็นข้อสอบจริง และขยายความได้อีก กับข้ออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
     Jim  : I really had a good time at your party tonight. Thanks very much. 
              Robby : ............. 

     a.  Don't worry.   b.  Not at all.  เฉลย ข้อ  b. นะ 
     c.  Never mind.  d.  It doesn't matter 
 
คนไทยส่วนใหญ่สอบภาษาอังกฤษ เจอข้อสอบน้ีจะไม่กล้าตอบ  not at  all แน่ๆ 
เพราะเมคเซ้นส์ว่าประโยคน้ีไม่น่าจะใช้  not  at  all  แต่จริงๆ ใช้โดยตรงเลยล่ะ 
 
 
 Not  at  all  แปลตรงๆว่า  “ไม่เลย”  “ไม่มีอะไร”  “ ไม่มีอะไรท้ังน้ัน” 
 แต่อีกแบบท่ีใช้คือ กรณีมีคนขอบคุณเรา หรือรู้สึกว่า เขามารบกวนอะไร 
 เราก็ตอบว่า “ไม่ได้กวนอะไร  ไม่ได้ล าบากอะไรฉันมาก ไม่เป็นไรหรอก” 
 น่ีคืออีกหน่ึงความหมายของ  “Not  at  all”  และมักน ามาเป็นข้อสอบ 
 
 
มีประโยคอีกตัวนะ  ท่ีชอบปรากฏในข้อสอบลักษณะน้ี  
เวลามีคนบอกว่า ขอบคุณมากนะ ฉันโอเคมากๆนะ ซ้ึงใจเลยนะ  (อะไรประมาณน้ี)  
ค าท่ีเราจะไม่ใช้คือค าว่า  never mind /  don’t  worry /  it  doesn’t  matter 
เพราะค าลักษณะน้ัน จะใช้ประมาณว่า คนมาขอโทษ เขาท าอะไรผิด เราไม่คิดอะไร  
 

 
แต่ค าท่ีไม่ใช้แบบขอโทษ  ท่ีแปลว่า ไม่เป็นไร ยินดีจ๊ะ จะมีค าว่า  not  at  all 
กับค าว่า   You’re  welcome  นอกจากน้ีก็ยังมักใช้   “Don’t mention it” 
 
 

ข้อสอบจริง  A :  I  really  thanks  for   your  helping. 
คนไทยส่วนใหญ่  B :  ……………………… 
สอบภาษาอังกฤษ  a.  Don’t  worry  b.   Don’t  mention  it 
มักจะตอบข้อน้ีผิด  c.  It  doesn’t  matter d.   Never  mind  
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15.  ทอมมี่  :   อะไรอยู่ในเมนู   ลินซ่ี  :   อาหารจานอร่อยเพียบเลย 
      ข้อน้ีเป็นข้อสอบระดับง่าย แค่ อ่านออก แปลได้ ใช้เซ้นส์ปกติ ก็ตอบได้แล้ว 
 
16.    โรเบิร์ต :   ฉันก าลังหิว (หิวโหย)   เป๊บ  :  งั้น ไปกินกันเถอะ 
 starving  =  very  hungry  
 
17.   จิมมี่ :  คุณไม่ควรท าส่ิงน้ัน ลืมไปแล้วเหรอ        จอห์น :  มันไม่ได้เก่ียวอะไรกับคุณนะ                
       Have  you  lost  your  mind?  ลืมไปแล้วเหรอ  (น่ีลืมอะไรไปหรือเปล่า) 
 
18.   เพื่อนของคุณขอโทษส าหรับการไม่ได้มางานเล้ียง  คุณจะตอบว่า  
       ไม่ต้องคิดมากเรื่องน้ันหรอก  =   Don’t  worry  about  it.  
 
19.    พลอย  :    ให้ฉันช่วยอะไรคุณไหม 
        แอเน่  :    ได้ คุณบอกทางฉันไปธนาคารสยามได้ไหม  (ธนาคารสยามอยู่ท่ีไหน) 
 
20.  ผู้ชาย  :  จะเป็นไรไหม ถ้าผมจะขอสูบบุหรี่               
         ผู้หญิง  :  กรุณา อย่าเลยค่ะ  

ผู้หญิงหมายความว่าหล่อนไม่ต้องการให้เขาสูบบุหรี่ 
 

21.     คุณอยากขอเพื่อนคุณให้ออกไปทานมื้อค่ ากัน คุณจะพูดว่าอะไร 
         เราออกไปข้างทานมื้อค่ าข้างนอกกันไหม   =  Let’s go out  for dinner, shall we? 
 
22.   บางคนป่วยหนักและตอนน้ีก็อยู่ในโรงพยาบาล   คุณจะพูดอะไร เมื่อไปเยี่ยมเขา      
        ขอให้หายเร็วๆนะ  =  Get  well  soon. 
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23.     คุณอยากบอกนักเรียนท่ีสามารถท างานได้ดี   คุณจะพูดว่า    
         ดีมาก  =     Well  done    (ประโยคน้ี มักใช้กับค าช่ืนชมนักเรียน แบบกันเองๆ)  
 อารมณ์ประมาณว่า  “ดีมากลูก”   “เก่งมากลูก”  อะไรประมาณน้ัน   “Well  done” 

 
24.    คุณอยากถามทิศทาง  คุณจะพูดอะไร    
         c.  How  can  I   get  to  Sanam  Luang?    ฉันสามารถไปยังสนามหลวงได้อย่างไร 
 
25.    ครอบครัวคุณมีก่ีคน   =    มีอยู่ 4 คน       c.   There  are  four  people.  
 
26.   ร๊อบสัน  :   วันเกิดของคุณเมื่อไร        แทมมารีน :  ฉันเกิดในวันท่ี 24 ธันวาคม  2523          
 
27.   เบิร์บ  :   โรงแรมอยู่ท่ีไหน   แจ็ค  :   มันต้ังอยู่บนถนนสุขุมวิท 
 
28.    ซาราห์ ต้องการเปิดหน้าต่าง  แต่ทอมน่ังขวางอยู่ 
         ซาราห์  :  ทอม  จะเป็นไรไหมถ้าขยับออกจากหน้าต่างหน่อย  ฉันต้องการเปิดมัน 
         ทอม  :   ไม่มีปัญหา แต่ให้ฉันเปิดมันให้คุณนะ  
 
29.   ลิซ่าลืมบอกครอบครัวเจ้าของบ้านของเธอว่าเธอจะไม่กลับมาทานมื้อเย็น 
        เมื่อเธอกลับถึงบ้าน เธอจึงพูดว่า  หนูต้องขอโทษจริงๆท่ีไม่ได้โทรมาบอก  
  
         จุดส าคัญในการเลือกข้อน้ี  คือ ค าในโจทย์  ค าว่า  forgot  to  tell  “ลืมบอก” 
 ดังน้ัน  ค าตอบจึงต้องสอดคล้องกัน คือ ขอโทษท่ีไม่ได้โทรมาบอก  “not  calling” 
  
 
30.  โจนาธาน  :  สวัสดี โชคดีจังท่ีพบคุณ  ผมพยายามท่ีจะโทรหาคุณท่ีออฟฟิศ 
     แต่คุณก็ไม่ได้อยู่ท่ีน่ัน 
       ไลม์ล่ี  :     คุณโทรหาฉันนานเท่าไหร่แล้ว   (จริงๆในภาษาไทยจะถามว่านานหรือยัง) 
       โจนาธาน :  โอ ก็ประมาณ ช่ัวโมงท่ีแล้ว  (หน่ึงช่ัวโมงผ่านมาแล้ว) 
       ไลม์ล่ี  :      ใช่ ฉันอยู่ท่ีห้างสรรพสินค้า  
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ค าแนะน า  : เลือกหัวข้อท่ีเหมาะสมเติมในช่องว่างบทสนทนาดังต่อไปน้ี  
 

ท่ีห้างสรรพสินค้า 
คนขาย  : ให้ฉันช่วยอะไรไหมค่ะ 
แจ๊คสัน  : ผมอยากดูรองเท้ารุ่นท่ีออกใหม่ 
คนขาย  :   รองเท้าแบบไหน ท่ีคุณอยากดูค่ะ 
แจ๊คสัน  : ผมอยากได้รองเท้าวิ่งท่ีใช้ประจ าทุกวัน 
คนขาย  : พวกเรามีรองเท้าวิ่งดีๆมาใหม่ คุณสวมใส่ไซส์อะไรค่ะ 
แจ๊คสัน  : ผมสวมเบอร์แปด กรุณาช่วยแสดงราคารุ่นท่ีผมดูน้ีได้ไหมครับ 
คนขาย   :        ได้ค่ะ ราคาลดจาก 4,500 บาท เหลือ 3,750 บาท  
แจ๊คสัน  : ขอบคุณครับ 

 

35.   ภรรยาย :  ช่วยเบาเสียงทีวีลงหน่อยได้ไหม มันจะท าให้ฉันบ้าละ    
          สามี  :   ได้สิ ผมขอโทษ  
 
36.    ซาร่า  :  อุ้ย  ฉันท าแก้วคุณแตก     เคน  :   ไม่เป็นไรหรอก ท่ีรัก  ผมมีอีกใบหน่ึง  

 
37.   ทอมมี่  :  มันคงถึงเวลาท่ีจะซ้ือรถใหม่แล้วหล่ะ    ลินดา :  ฉันเกรงว่าจะเป็นเช่นน้ันล่ะ 
 
38.   ผมถูกคัดค้าน (ต่อต้าน) ในการซ้ือเซ็ททีวีและของแถม  
        ผมถูกต่อต้านการซ้ือเซ็ททีวีอีกชุด 
 
39.   ยาท าให้ผมง่วงนอนมาก   ดังน้ัน ผมไม่สามารถท่ีจะขับรถได้ขณะท่ีกินยา  
        ผมไม่สามารถขับรถ หลังจากทานยา 
 
40.   ไม่มีอะไรแตกต่างกันระหว่างเด็กชายฝาแฝดคู่น้ัน ยกเว้นความสูงของพวกเขา 
        ฝาแฝดคนหน่ึงสูงกว่าอีกคน  
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41.    พวกเรา สนทนา (อภิปราย) ถึงปัญหาของระบบการสอบเข้ารับราชการ  
        และการสอบคัดเลือกระบบใหม่      [ disscuss    อธิปราย / สนทนา ] 

    
42.    ด้วยความโกรธ โจนาธานออกจากห้องประชุมโดยไม่พูดอะไรเลย    
        without  speaking  a  word    โดยไม่พูดค าใด 
 
43.   รัฐบาลจะจัดพื้นท่ีอยู่อาศัยมากข้ึนส าหรับคนจนในเมืองใหญ่    provide  =  ให้  /  จัดให้ 
 
44.   พวกเขาทะเลาะกันเรื่องทางเลือกของบ้าน    d. quarreled  over  =  ทะเลาะกันในเรื่อง  
 
 ระวัง ! ส านวน  quarrel  over  จะถูกน ามาใช้ในข้อสอบภาษาอังกฤษบ่อยมากๆ 
 ในการสอบครูผู้ช่วย “แทบทุกครั้ง” ในวิชาเอก เกือบจะมีส านวนน้ีมาตลอดๆเลย 
 เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่ ท่ีไม่แน่นภาษาอังกฤษ ตอบผิดแน่นอน  ด้วยความเป็น 
         คนไทย จะไม่คุ้น หรือ ไม่กล้าตอบ  quarrel  over   ประมาณว่าตัดช้อยส์ตัวน้ัน  
         ท้ิงไปเลย แล้วไปเดาอันอ่ืน  ส่วนใหญ่ก็มักจะเดาท่ี  quarrel  for  (ซ่ึงไม่ถูกต้อง) 
 
   quarrel  over  ออกสอบบ่อยมากๆ  ค าว่า  quarrel   ถ้ามีความรู้เบ้ืองต้น 
           ก็น่าจะรู้ว่า แปลว่า “ทะเลาะ”  แต่ preposition  ท่ีตามมาน่ีสิ  ส าคัญน่าดู   
 
 quarreled  with  =  ทะเลาะกับ    She  quarreled  with   me.   หล่อนทะเลาะกับฉัน 
 

 
 

 ผู้ออกสอบจงใจใช้  quarrel  over  เพราะรู้ว่า คนไทย ไม่กล้าตอบข้อ  over นั่นเอง 

 quarrel over มีความหมายเหมือน  quarrel about แปลว่า “ทะเลาะกันในเรื่อง …” 

 ตัวอย่างเช่น       They  had  quarreled  over the  book  they  had  read. 

 พวกเขาทะเลาะกัน (โต้แย้งกัน หรือ โต้เถียงกัน) เกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่พวกเขาได้อ่าน 

 
 

45.  ระบบการศึกษา อาจจะใช้ร่วมกันได้ท้ังวิธีการเรียนแบบในระบบ นอกระบบ และ 
       การศึกษาตามอัธยาศัย    [  a.  combination  =  การร่วมกัน  ] 
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46.  การเรียนรู้แบบสัมผัส เป็นกระบวนการท่ีคนสามารถศึกษาด้วยตัวเองถ้าหัวข้อน้ันสัมผัส 
       กับพวกเขาในเน้ือหาท่ีพวกเขาช่ืนชอบแล้ว   [  process  =  กระบวนการ  ] 
 
47.  ทิศทางในการอ่านช่วยให้ผู้เล่นเรียนรู้รูปแบท่ีจะแก้ไขลูกรูบิค     solve = แก้ไขปัญหา  
 
48.   ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกวิงเวียน แต่ฉันคาดหวังว่าความรู้สึกของคุณจะผ่านไปในไม่ช้า 
       ข้อน้ีระวังให้ดีนะ  ส านวนท่ีว่า  “ผ่านไป จบไป หมดไป” จะใช้  pass off  
 
 feel  dizzy  =  รู้สึกวิงเวียน       will   pass  off   จะผ่านไป / จะหมดไป  
 
 ระวังให้ดีนะ ค าว่า  pass  น้ีมีข้อสอบบ่อยๆ เช่นกัน  pass away  แปลว่า “ตาย”  

My  friend  passed  away  at  Bangkok  hospital  last  week. 
เพื่อนของฉันตายท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว 

 
49.   มันท าให้เขาใช้เวลาเสียนานในการป่วย จนกว่าจะอาการดีข้ึน   
       to  get  over  his  illness  แปลว่า อาการป่วยของเขาดีข้ึน 
    
 

50.   The  government  has  allocated  1 billion  baht  ………  its  115 – billion  baht   
        stimulus  package  to  lure  more  tourists. 

a. in       b.  on   c.   of   d.  from 
 
เฉลย   c.  of     (1 billion  baht  fo  it  115 – billion  bath)   

(หน่ึงพันล้านบาทจากหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นห้าพันล้านบาท)  
ภาษาอังกฤษข้อความลักษณะน้ีจะใช้ of  ไม่ได้ใช้ from  

 
     รัฐบาล ได้จัดสรรเงินจ านวนหน่ึงพันล้านบาทจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจท้ังหมด 
     หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นห้าพันล้านบาท เพื่อใช้ในการดึงดูดนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 
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ในการท าข้อสอบภาษาอังกฤษ ผู้ออกสอบจะมีเหล่ียมในการจัดการกับจิตวิทยาของผู้สอบอีก
ประเภทหน่ึง น่ันคือ การใช้ ประโยคท่ีมีค าศัพท์ยากๆ หรือข้อความท่ีท าความเข้าใจได้ยากยิ่ง 
แต่พอมองดูช้อยส์ หรือตัวเลือก กลับเป็นค าง่ายๆ ลักษณะข้อสอบแบบน้ี เป็นหลักการทางจิต 
ผู้ออกสอบจงใจ สร้างความกดดันทางจิต (หรือบ่ันทอนสมาธิของผู้สอบ)  เพราะผู้สอบจะรู้สึก 
“เสียดาย” รู้สึกว่า แปลช้อยส์ได้ แต่กลับไม่สามารถแปลประโยคค าถามได้ดี อารมณ์ลักษณะ 
หงุดหงิดหรือเจ็บใจตัวเอง จะเริ่มเกิดข้ึน ส่งผลให้สมาธิหรือสติ ในการท าข้อต่างๆอ่ืนๆรวนไป 
เจอข้อสอบลักษณะน้ี ผู้สอบต้องคุมสติให้ดี ไม่ต้องรู้สึกเสียดาย หรือเจ็บใจตัวเอง เพราะว่าจะ  
ส่งผลให้เราเสียสมาธิและรวนไปเลย หงุดหงิดตัวเอง เจ็บใจตัวเอง ค าตอบบางที มันก็ง่ายๆนะ 
ไม่ยากเกินไป แต่ผู้ออกสอบจงใจใช้หลักทางจิตวิทยา เข้ามาจัดการความรู้สึกของผู้สอบน่ันเอง 
 
    ผู้เขียนถึงได้บอกไงว่าเวลาท่านใดฝึกท าข้อสอบแข่งขันคัดเลือกในวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะการแข่งขันระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ TOEIC  สอบข้าราชการ เจาะตรงวิชาเอก 
ต้องใช้ประสบการณ์ในการฝึกท าข้อสอบ และฝึกสมาธิดีๆ อย่าหลุด ต้ังจิตน่ิงๆ ใจเย็นๆ ไม่ได้ 
ก็คือว่าไม่ได้  ไม่ต้องไปเสียจิต หรือจิตตกอะไร ข้อน้ีไม่ได้ ก็ข้ามไปข้อใหม่ ต้ังสติดีๆ เขาจงใจ  
เอาช้อยส์ง่ายๆมาใส่ให้แต่ข้อความโจทย์ยาก เพราะจะรบกวนสมาธิเรา  ท าให้รู้สึกเฟลตัวเอง 
และหงุดหงิดตัวเอง สู้เจอโจทย์ก็ยาก ช้อยส์ก็ยาก เสียยังดีกว่า แต่น่ีช้อยส์ง่าย โจทย์กลับยาก 
เราควรจะท าได้สิ แต่กลับท าไม่ได้ เป็นการจงใจใช้เทคนิครบกวนจิตใจ ท าให้ท้อใจและจิตตก  
 
 

51.  The  global  economic   downturn,  coupled  ________ the polical  instability  
       which  let  to  the  closure  of  Bangkok’s  two  airports  for  over  a  week  
       last  December,  will  have  impact  on  the  Thai  economy.  

a.   in   b.   at   c.   on   d.   with  
 
52.  A  survey  ……..  the  Abac  Poll  Research  Centre  found  that  57 percent of 
      Repondents  continue  to  support  the  Prime  Minister  about  tacking  the   
      country’s  economic  problems. 

a. from   b.  by   c.  with   d.   in 
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53.  Most  of  the  attendees  of  the  dance  classes  are  educated,  upper – middle  
      - class  career  women  ……………  the  ages  of  20  to  50.  

a. between  b.  in   c. about  d.  from 
 
54. “Please  don’t  get  mad,”  Linda  said.  What  does  she  mean?  
     a. be hurry  b. be crazy  c. be angry  d.  be calm 
 
55.   My  parents  will  buy  me  a  present  if  I ______ pass  the  examination. 

     a.   can            b.   cannot  c.   do               d.   did  
 
56.  Pattric  :  Have  you …..…. for  the ticket ?     John :   Yes,  I  got  two  for  us. 
      a.  brought  b. paid    c.   bought  d. purchased 
 

57.  A  school  is  an  educational  institution  designed to provide  the  learning   
      spaces  and  learning  environments  for  the  …………  of  students  under  
      the direction  of  teachers.     
      a.  preparing   b.  telling  c.   teaching  d.  making  

26 
 

58.  The  school   is  ……………….  next  to  the  temple  on  Petcharat  Road.  
     a.   staying  b.  near   c.   located  d.  locating  
 
59.  Many  schools  are  ……………..  or  funded  by  states.  
    a.   managed  b.  owned  c.   born  d.  invested  
 
60.  There  are  also  non- government  schools, called  ……………… schools.  
    a.   private   b.  temple  c.   formal  d.   special  
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  เฉลย   51.  d    52.  b    53.  a    54. d    55. a    56. b   57. c   58. c    59. b   60.  a 
 

51. การตกต่ าของเศรษฐกิจโลก ร่วมกับความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ ซ่ึงได้น า  
         ไปสู่การปิดสนามบิน ท้ังสองแห่งของกรุงเทพฯ มากกว่าหน่ึงอาทิตย์ในเดือนธันวาคม 
         ปีท่ีแล้ว จะมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของไทย 
 

52. ผลส ารวจของเอแบคโพล พบว่าร้อยละ 57 ของผู้ตอบแบบสอบถามยังคงให้การ 
         สนับสนุนนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
 

53.  ผู้สมัครเรียนเต้นส่วนมากเป็นหญิงท่ีมีการศึกษาหรือสาวท างานในสังคมช้ันกลางและ  
         ช้ันสูงอายุระหว่าง 20 ถึง 50 ปี  
 

 ข้อ 54 – 60  เป็นข้อสอบจริงท่ีเคยออก ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับ ค่อนข้างง่าย  
 น ามาแทรกสลับให้อ่านฝึกกัน  จะได้ไม่รู้สึกท้อใจจนเกินไป เจอแต่ข้อยากๆ  
 

54.      “กรุณาอย่าบ้า” ลินดาพูด หล่อนหมายถึงอะไร    d.  be calm  =  สงบ /  สงบสติไว้  
 

55.     พ่อแม่ของฉันจะซ้ือของขวัญให้ฉัน ถ้าฉันสามารถผ่านการสอบได้  =  a.  can =  ท าได้ 
 

56.     แพททริค : คุณจ่ายค่าต๋ัวหรือยัง (ซ้ือต๋ัวหรือยัง)     
         จอห์น :  ใช่  ฉันได้มาสองใบส าหรับพวกเรา 

27 
 

57.     โรงเรียนคือสถาบันทางการศึกษาออกแบบมาเพื่อให้บริการพื้นท่ีทางการเรียนรู้และ 
         สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ เพื่อการสอนนักเรียนภายใต้ทิศทางของคุณครู   
 

58.    โรงเรียนต้ังอยู่ถัดไปจากวัดบนถนนเพชรรัตน์   locate  =  ต้ังอยู่  
 

59.   โรงเรียนหลายแห่งเป็นเจ้าของและมีเงินทุนโดยรัฐ    own =  เป็นเจ้าของ 
 

60.   มีโรงเรียนหลายแห่งไม่ใช่ของรัฐบาล เรียกว่าโรงเรียนเอกชน  private = เอกชน / ส่วนตัว 
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 ข้อ 61 – 70  เป็นลักษณะข้อสอบ Vocabulary ในรูปแบบ two words verb  

 
61.    The football match  may  ……...  because of the rain this evening. 
    a.  go  on   b. take  away  c. called off  d.  end  off  
 
62.   I  told  my  children  …………  the light  when  they  leave the room.  
    a.  switch off  b. switch on  c.  take  off  d.  take  on 
 
63.   My  sisters   never   ………………… their   old  cartoon  books.   
    a. throw away  b. tear  off  c.  back  away  d.  send off  
 
64.  The  policeman    ……………….  the  thief   who  robbed  the  woman.  
   a.  rob  off   b. ran after  c.  walk  away d.  sent  away 
 
65.  That  boat   is ………..  wood.  
       a. made off  b. made of  c. made on  d. made for 

 

66.  I  know  you  can  …………. my  children   while  I go out.  
      a.  look  after  b. look at  c.  look  for           d.  look  down 
 
67.  The teacher   told   all  of  the  student s   to  ……….  their  plates  after  lunch.  
      a.  throw  away  b. clean up  c.  take  off  d.   break  out 
 
68.  I  would  like to………this  shirt.  
     a. try of   b. try in  c. try on  d. try over 
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69.  The  school  bus  ……….  so  they  came  to  school   late. 
    a. broke  out  b. broke   away c.  broke  up  d. broke down  
 
70.  You  wear  the  thick  clothes  in  the  hot  weather.  You  can  ……………..   
   a. take  it  off  b.  bring  it  out c.  pull  it  of  d.  put  it  away 
 
   เฉลย   61.  c.   62. a    63. a   64. b   65. b   66. a   67. b  68. c   69. d   70. a 
 
61.   การแข่งขันฟุตบอลอาจจะเล่ือนออกไปเพราะฝนตกในค่ าน้ี   called  off  =  เล่ือน 

62.   ฉันบอกเด็กๆให้ปิดไฟเมื่อพวกเขาออกจากห้อง  switch  off  =  กดปิดสวิตช์ไฟ 

63.   น้องสาวของฉันไม่เคยท้ิงหนังสือการ์ตูนเก่าของพวกเธอ    throw  away  =  ท้ิงไป 

64.   ต ารวจวิ่งไล่ตามหัวขโมยคนท่ีปล้นผู้หญิง   run  after  =  วิ่งตาม / วิ่งกวด / วิ่งไล่  

65.   เรือล าน้ันท าด้วยไม้  (ท าจากไม้)   made  of  =  ท าด้วย  /  ท ามาจาก  

66.  ฉันรู้ว่าสามารถดูแลลูกๆของฉันขณะท่ีฉันไปข้างนอก    look  after  =  ดูแล / เล้ียงดู 

67.  ครูบอกนักเรียนทุกคนให้ล้างจานของพวกเขาหลังมื้อเท่ียง   clean  up = ล้างให้สะอาด 

68.  ฉันอยากท่ีจะลองเส้ือเชิร์ทตัวน้ีหน่อย   try on  =  ลอง  

69.  รถโรงเรียนเสีย ดังน้ันพวกเขาจึงมาถึงโรงเรียนสาย  break  down  =  เสีย / พัง 

70.  คุณสวมใส่เส้ือผ้าหนาๆในสภาพอากาศท่ีร้อน คุณถอดมันออกได้  take off  = ถอดออก 
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  แนวข้อสอบ  Grammar  and  Structure  
 

 

71.  All  of   my  children  ………..  walk  when  they  was  only  one  year  old.  
      a.   will      b.   might       c.   can         d.  could  
 
72.  I  …………  the  examination  many   times  but  at  last  I  passed. 
      a.  failed       b.   may   fail      c.  have  failed        d.  was  failing 
 
73.  Mosquitoes............... to be making life uncomfortable for hospital patients. 
      a.  are reporting             b.  are reported          
      c.  have been being  reported              d.  have  been  reporting    
 
74.   Betty  and  I …………… together  for  a  few  years.   

     a.   have  worked             b.   was  being  worked     
     c.   have  been   worked               d.   has  been   being   worked 

 
75.   Leonado   is  a  great  sport  superstar, _______ ? 

     a.   isn’t  he      b.   doesn’t  he      c.   didn’t  he         d.   won’t  he  
 

76.  Joy ___________   this  book  already.  
     a.   has  read          b.   have  read      c.   is  reading            d.   will  read 

 
77.   If  we  had   chosen  that   road   we  would  ………………….  in  time.  
       a.  arrive       b.   arrived      c.   be  arrive       d.   have   arrived  
 
78.   If   I  were   still  young,  I  ………….  run   marathon   within  three  hours.  
         a.  could         b.   would  c.   would   have        d.    will  
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79.   Do  you  know  the  customer   whose   wallet   ………………. ?  
        a.   lost          b.   loose  c.   was   lost         d.   losing  
 
80.   I  think   it’s  good  ……………..  in  this  park?  
        a.  to  relax         b.   relaxing  c.   to  be  relax    d.   relaxed  
 
81.   I  think   football  is  …………..  to  watch  than  baske tball. 
        a.   funny        b.   more  fun   c.   more  funny    d.   funner 
 
82.   ……………  you   please  let  me  kow  your  availability?  
        a.  Could         b.   Would  c.   What     d.   Should   
 
83.   Please  do  not  hesitate  to  contact  me  if  you  have  ………..  questions. 
        a.   a  few         b.   many  c.   a  lot  of     d.   further  
 
84.   Bangkok  has  designated  a  run  down  pier  and  a  ………………….. 
         warehouse  nearby  as  the  site  for  a  new  floating  market 
        a.  dilapidation         b.   dilapidated  c.   dilapidating    d.   dilapidate 
 
85.   For  many  men,  growing  a  solid  beard  ………  one  of  their  ultimate  goals.  
        a.   is          b.   are   c.   have  been    d.   was 
 
86.   How  many  hours  ………  in  a  day? 
        a.  is          b.   are   c.   have    d.   has 
 
87.  A  bomb  ……………..  in  a  phone  booth  Saturday  night  near  Laza Hotel.  
       a.  is         b.   going  to  work c.   has  been   d.  went  off 
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 เฉลยค าตอบ      71.d  72.a  73.b  74.a  75.a  76.a  77.d   78.b   79.c 

                     80.a  81.b  82.a  83.d  84.b  85.a  86.b   87.d 

 

 

71.  All  of   my  children  could  walk  when  they  was  only  one  year  old. 
      ลูกของฉันทุกคนสามารถเดินได้ เมื่อพวกเขาอายุได้เพียง 1 ขวบเท่าน้ัน 
      อดีต  ใช้  past  simple  tense   ก็คือ   could  walk  
 
72.  I  failed  the  examination  many   times  but  at  last  I  passed. 
       ฉันสอบตกหลายครั้ง แต่ในท่ีสุด ฉันก็ผ่าน 
       เรื่องอดีตท่ีเกิดข้ึน และผ่านไปแล้ว จบไปแล้ว ใช้  past  simple  ก็คือ  failed  
 
73.   ยุงถูกรายงานว่าท าให้ชีวิตของผู้ป่วยโรงพยาบาลไม่สะดวกสบาย 
        Are  reported   เป็น  passive  voice   ประธาน คือ ยุง  กริยา คือ รายงาน 
       ประธานไม่ได้ท ากริยา แต่ประธานถูกกระท า  จึงใช้ลักษณะ  verb  to  be  กับ V3 
 
74.   ฉันและเบตต้ี ท างานด้วยกันมาเป็นเวลาไม่ก่ีปี 
       แสดงความต่อเน่ืองจากอดีต ถึงปัจจุบัน ให้ใช้   present  perfect  tense   ข้อ  a. 
 
75.   ลีโอนาโดเป็นซุปเปอร์สตาร์ทางกีฬาท่ียิ่งใหญ่ ใช่ไหม 
       เป็นแค่  question tag แบบง่ายๆ เบ้ืองต้น  เอากริยาช่วยมาปฏิเสธ  คือ  isn’t  he 
 

76.   จอยได้อ่านหนังสือเล่มน้ีแล้ว  มีค าว่า  already  ในหลักภาษาอังกฤษ ก็ให้ใช้ประโยค 
        ในรูปแบบของ  present  perfect  tense  ได้แก่  has  read   (has  กับกริยา  V3) 
 
77.    ถ้าพวกเราเลือกถนนเส้นน้ัน พวกเราจะมาถึงในเวลา  (ทันเวลา)  
        การสมมติส่ิงท่ีไม่จริงในอดีต    had  chosen   จะคู่กับ   would  have  arrived   
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78.   ถ้าฉันยังคงเป็นหนุ่ม  ฉันจะวิ่งมาราธอนภายในเวลาสามช่ัวโมง  
        สมมติส่ิงท่ีไม่จริง   if I  were   จะใช้คู่กับ    I  would   run         (would   V1) 
 
 
79.   คุณรู้จักลูกค้าคนท่ีกระเป๋าตังค์หายไหม   
        ตอบ   c.  was  lost  เป็นลักษณะของ  passive  voice  
 
        ประธานคือ  กระเป๋าตังค์  (wallet)  ไม่ได้ท ากริยา  หาย  แต่ถูกท าให้หาย หรือหายไป 
        ต้องใช้ลักษณะ  passive  คือ  It  is  lost.  It  was  lost.  My  money  was  lost. 
        แต่เวลาท่ีเราแปล ก็แปลแค่ว่า “หาย” ก็พอ เป็นภาษาไทย  เงินของฉันหาย  แปลแค่น้ี 
        ไม่ต้องแปลประมาณว่า  เงินของฉันถูกหาย หรือ ถูกท าให้หาย  เพียงแต่โครงสร้างของ 
        ประโยคควรต้องออกมาในรูป  passive  voice  เพราะว่า  ประธานไม่ได้ท ากริยาหาย 
        เงินท าอาการหายไม่ได้  ดังน้ัน ตามไวยากรณ์อังกฤษต้องเป็น  verb to be กับ ช่อง 3  
 
 
 การใช้  whose  ในลักษณะน้ี  บ่งช้ีความเป็นเจ้าของ   
 หมายถึง ค าข้างหน้า  whose  เป็นเจ้าของค าข้างหลัง  whose  ให้แปลว่า  “ท่ี” 
 
 เช่น    He  is  the  worker  whose  house  was  destroyed. 
           เขาเป็นคนงานท่ีบ้านถูกท าลาย    (บ้าน  เป็นของ  คนงาน)  
 
  I  love  the  girl   whose   sister   is  your   friend. 
  ฉันรักเด็กหญิงท่ีพี่สาวเป็นเพื่อนของคุณ  (sister  เป็นของ  girl) 
 
 
 
80.    ฉันคิดว่ามันดีท่ีจะพักผ่อน (ผ่อนคลาย)  ในสวนน้ี 
 ใช้กริยา infinitive  แบบปกติ  คือ  to  relax   ค าว่า  relax  เป็นกริยาช่องท่ี 1  
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81.     ฉันคิดว่าฟุตบอลสนุกกว่าดูบาสเกตบอลนะ 
         ใช้  more  fun    เป็นประโยคเปรียบเทียบข้ันกว่า  
    
 
82.    คุณกรุณาแนะน าฉันให้รู้จักกับบริการของคุณได้ไหม 
         ใช้ประโยค  Could  you  please  สามารถท าให้หน่อยได้ไหม  (กรุณาหน่อย)  (สุภาพ) 
 
 
83.   กรุณาอย่าลังเลท่ีจะติดต่อผม ถ้าคุณมีค าถามเพิ่มเติม 
        ลักษณะน้ีให้ใช้  further  questions   ค าถามเพิ่มจากน้ี   
        เป็นส านวนออกแนวทางการหน่อย เก่ียวกับเรื่องงานหรือการสมัครงาน เป็นต้น  
 
 
84.   กรุงเทพมหานครได้เลือกท่าเรือเก่าๆและโกดังเก็บของท่ีช ารุดทรุดโทรมในบริเวณใกล้ๆกัน 
       ให้เป็นท่ีส าหรับสร้างตลาดน้ าแห่งใหม่ของกรุงเทพ   [ dilapidate  = ช ารุดทรุดโทรม ] 
 
        ใช้   dilapidated  ในรูปแบบ  --ed  เพื่อเป็น adjective ขยายค าว่า   warehouse   
 
 
85.   ส าหรับผู้ชายหลายคน การมีเคราดกแน่น คือ หน่ึงในเป้าหมายสูงสุด 
        ใช้  is   เพราะประธานเป็นเอกพจน์  สอดคล้องกับค าว่า  one of   ด้วย  
 
 
86.   มีก่ีช่ัวโมงในหน่ึงวัน   ข้อน้ีใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน คือ  are  (ระวังอย่าไปเผลอตอบ have)    
 
 
87.  เกิดเหตุระเบิดเมื่อคืนวันเสาร์ ท่ีตู้โทรศัพท์บริเวณใกล้โรงแรมลาซา   went  off  =  ระเบิด  
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88.    The  old  castle  with  a  grass  courtyard   is  an  ancient  style  building 
         …………….   on  the  Bampart  Road  at  the  first  block.  

a. locate  b.   locating   c.   located  d.   location 
 
89.   If  we  …………….  Jim’s  team  yesterday  we  would   have  won    this  team   
        in  this  champion  final  match.  
         a.   won  b.   have  won c.  could  beat d.  had  beaten  
 
90.    A  suitable  candidate  for  this  position  must  have  teaching   experience  
        and   enjoy  ……………..  with  people.  
         a.  work  b.   working  c.   worked  d.   to  work 
 
      เฉลย   88.  c    89.  d   90.   b 
 
 
88.   ปราสาทเก่าท่ีมีลานหญ้าเป็นส่ิงปลูกสร้างสไตล์โบราณท่ีต้ังอยู่บนถนนแบมพาร์ท 
       ในช่วงตึกแรก 
        
       castle   =   ปราสาท       courtyard = ลานกว้าง        ancient  =  โบราณ 
 
        ประธานของประโยค  คือ   castle   กริยาของประโยคคือ   is  
        โครงสร้างน้ีใช้ความรู้ระดับลึกพอสมควร เพราะว่าใช้กลุ่มค ามาขยายสองกลุ่มเลย คือ 

- with a  glass  conryard    ขยายค าว่า   castle   
- located  on  the  Bampart  Road  at  the first  block  ขยาย  building  

              ซ่ึง  building   ก็คือ  castle  น่ันแหล่ะ ในข้อน้ีนะ  
 
       ใจความส าคัญคือ    The  old  castle  is  a  encient  tyle  building.   
       ปราสาทหลังเก่าเป็นส่ิงปลูกสร้างสไตล์โบราณ  (น่ีคือใจความหลัก)  
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 ทีน้ีสังเกตว่า  มีกลุ่มค าขยายถึงสองกลุ่ม  น่ันแหล่ะ ปัญหาหล่ะท่ีท าให้คนแปล 
 ท าความเข้าใจข้อความน้ีได้ยากข้ึนไปอีก และตัวให้เลือกในข้อสอบคือ  locate  
 
 ประธาน  คือ  castle    กริยาคือ   is  เป็นประโยค  present  simple  tense  
 
 
 น่ันแปลว่า  ตัวอ่ืนๆ ต้องไม่ใช่กริยาแท้   ไปดูท่ี  locate  ซ่ึงเป็นตัวเลือกในข้อสอบ 
 จะต้องผันไปในรูปแบบใดหล่ะให้ถูกหลักไวยากรณ์ ก็ต้องท าหน้าท่ีลักษณะค าขยาย   
 
   locate   เป็น   verb   กับ   location  เป็น  noun   สองค าน้ีตัดท้ิงได้เลย 
 
 
  ค ากริยาท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นค าขยายได้  มีโอกาสถูกแค่  V ing  หรือ  V ed  (V3)  
 
 Locate  ขยาย   building     
 โดยหลักการแล้ว หากต้องใช้ Verb  เป็นค าขยาย มีสองลักษณะ  ing  หรือ  V3 
 

- ถ้าประธานของค าขยายท่ีเป็นกริยาน้ัน ท ากริยาน้ันได้  ให้ใช้  ing  (ท าเองได้) 
- ถ้าประธานของค าขยายท่ีเป็นกริยาน้ัน ท ากริยาน้ันไม่ได้  ให้ใช้  V3  (ท าเองไม่ได้) 

 
 
 building   ต้ังเองได้ไหมล่ะ   ตอบไม่ได้   ดังน้ัน  ไม่ใช้  ing 
 
       building   ไม่สามารถ   locate  เองได้   ตอบ    located   
 
 building   ต้องถูกต้ังข้ึน      ท าเองไมได้  ดังน้ัน   ใช้  V เติม ed หรือ  V3   
 
 
    เช่น   I  know  the  boy  playing  game.  ฉันรู้จักเด็กคนท่ีเล่นเกม   (เด็กเล่นเองได้) 
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    89.   ถ้าพวกเราชนะทีมของจิมได้เมื่อวาน  พวกเราจะชนะทีมน้ีในการแข่งขันรอบชิงน้ี 
 

  (อธิบายคือ  เมื่อวาน เราแข่งกับทีมของจิม แต่เราแพ้ เลยไม่ได้เข้าชิง  วันน้ีมาดู 
  รอบชิง ก็เลย สมมติว่า ถ้าเมื่อวานนะ  เราชนะจิม  เข้าชิงวันน้ี เราคงชนะนัดชิง 
  เพราะทีมท่ีชิงกับทีมของจิมในวันน้ี  อ่อน  อะไรประมาณน้ัน เสียดายเราแพ้จิม)  
    คือแพ้เขามาเมื่อวาน แล้วท าเป็นโม้ว่าถ้าเมื่อวานชนะ วันน้ีเข้าชิง คงได้แชมป์ละ 
 

 
 สังเกตว่า  เป็นการสมมติเรื่องท่ีไม่จริงในอดีต  
 ผู้เขียนย้ าเสมอว่าประโยค  if clause ท่ีเขามักน ามาท าเป็นข้อสอบ คือแบบสุดท้าย 
 แบบ สมมติ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแล้วในอดีต แต่สมมติตรงข้าม หรือ ส่ิงท่ีไม่ได้เป็นไปในอดีต 
 เช่น เมื่อวานถ้าเขาไม่ไปนะ เขาคงไม่ตายหรอก  (คือเมื่อวานเขาไปไง เขาก็เลยตาย)  
 

         โครงสร้างคือ  if  …. had  V3  …… ,   ….. would  have  V3 ….. 
 
 

         ดังน้ัน แค่มองท่ีโครงสร้าง เห็นละว่าตอบอะไร  ตัวท่ีเห็นคือ   would  have  won 
        ง่ายๆเลย ข้างหน้ามันก็ต้องเป็น   had V3  ก็คือตอบ ข้อ d.  had  beaten 
 
  beaten  เป็นช่องท่ี 3  ของ  beat  แปลว่า ปราบได้  เอาชนะได้  
 
  **  ข้อสังเกตนะ  ช้อยส์ตัวอ่ืน น่าตอบเหลือเกิน ชวนให้หลงใหลอยากตอบจัง เช่น 
      could  win  น่าตอบมาก  หรือ  won  (เพราะเราเจอค าว่า  yesterday ไง) 
      ชวนให้ตอบเหลือเกิน  หลายคนก็เลยพลาดไปตอบเช่นน้ัน เพราะว่า ประโยคใน 
      แบบ  had  beaten  มันเป็นประโยคท่ีรู้สึกว่า ไม่คุ้น ไม่น่าตอบส าหรับคนไทย 
 
 

90.    ผู้สมัครท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งน้ี  คือ ต้องมีประสบการณ์สอน และช่ืนชอบใน 
        การท างานร่วมกับผู้คน   ข้อน้ีไม่ยากนัก  ส านวนแบบน้ี  enjoy จะมาคู่กับ  Ving   
 
 I  enjoy  playing  football.  ฉันช่ืนชอบการเล่นฟุตบอล     เฉลย  b.  working.  
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Education in Thailand  

 
       Education in Thailand is provided  by the Thai government  throught the Ministry  
of  Education from pre-school to senior high school. A free basic education of fifteen 
years is guaranteed by the constitution. Education in Thailand mandates nine years 
of “……91…… education” (six years of elementary school and three years of lower 
secondary school). Education at public schools is free until grade 9. The government 
provides, in addition, three years of free pre-school and three years of free upper-
secondary education. ……..92 …….  is mandatory.  
 
        Children are enrolled in elementary school from the age of six and attend for six 
years, Prathom 1 to Prathom 6. Elementary school classes is …..93….. 7 hours per 
day, with a maximum learning time of 1,000 hours per year. Secondary education 
starts at age 12. It …..94……three years of lower secondary education, Mattayom 1 
to Mattayom 3, and three years of upper secondary education, Mattayom 4 to 
Mattayom 6. Compulsory education ends with Mattayom 3 (grade 9), after which 
pupils can pursue upper-secondary education in a university-preparatory track, or 
continue their studies in vocational school programs. 
 
         Homeschooling is legal in Thailand. Thailand’s constitution and education law 
explicitly recognize alternative education and considers the family to be an 
educational institution. A homeschool law passed in 2004, Ministerial Regulation No.3 
on the right to basic education by the…..95……, governs homeschooling. Families 
must submit an application to homeschool and students are assessed annually.  
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91. a.  basic       b.   upper  c.   hight     d.   informal  
92.      a.  Ether                 b.   Neither  c.  Other     d.   Another  
93.  a.  more           b.   under  c.   lower     d.  at least 
94.      a.  has  b.  is   c.   consists of    d.  except  
95.      a.  people               b.  family  c.   government    d.  private  
 
96.   How  many  years  are  basic  education  for  free  by  government? 
      a.  three  years    b.   six  years   
      b.  twelve  years    d.  fifteen  years. 
 
97.  What is  Prathomsuksa  according  to the passage? 
     a.  pre – school    b.  elementary  school  
     c.  lower  upper  school   d.  high  school   
 
98.  According  to  the  passage,  when  do   the  children  attend  the  school?  
    a.  6  years old      b.   7  years  old      
    d.  9 years old        d.  15  years old 
 
99.  Which   is  not  true  about  homeschooling  in  Thailand. 
    a.  Family  can  be  a  homeschool.  b.  It  is  legal. 
    c.  It  is  illegal  in  Thailand.   d.  It’s the right to basic education 
 
100.  What  is  correct  about   education  in  Thailand? 
     a.  Government  can’t  manage  the  education. 
     b.  It  is  free  to  select  the appropriate  education  for  children.  
     c.  All  of  children  in  Thailand  hasn’t  to  attend  the  basic  education.  
     d.  All  of  the  choice   
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     เฉลย  91.  a  (การศึกษาข้ันพื้นฐาน)    92.  b  (ไม่ใช่แค่)     93.  d   (ไม่น้อยกว่า)  
             94.  c  (ประกอบด้วย)            95.  b  (ครอบครัว) 
 
     96.  d       97.  b       98.  a     99.  c     100.  b 
 
96.   การศึกษาข้ันพื้นฐานก่ีปีท่ีได้รับการสนับสนุนเรียนฟรีจากรัฐบาล    ตอบ  d.  15  ปี  
 
97.   จากบทความน้ี ข้อใดหมายถึง ระดับประถมศึกษา 
       ตอบ  b.  elementary  =   ง่ายๆ  เบ้ืองต้น   
      elementary  school  =  โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 
98.  จากเรื่องท่ีอ่านน้ี  เมื่อไร่ท่ีเด็กๆ จะเข้าร่วมโรงเรียน (จะต้องเข้าเรียน)  
      ตอบ  a.  อายุ 6 ขวบ   (ในแง่ของกฎหมายไทย ระบุไว้ว่า ย่างเข้าสู่ปีท่ี 7) 
     แต่ในบทความน้ี เขากล่าวถึง อายุ 6 ปี ให้ เข้าร่วม ในท่อนท่ีว่า  
              Children are enrolled in elementary school from the age of six  
              and attend  for six years,   เด็กๆจะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนประถม 
      ตอนอายุ 6 ปี และเรียนเป็นเวลา 6 ปี  (ป.1 – ป.6) 
 
99.   ข้อไหนท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับโรงเรียนบ้านในประเทศไทย 
        ตอบ  c.  ไม่ถูก  เพราะข้อน้ี บอกว่า  มันผิดกฎหมายในประเทศไทย  
  ซ่ึงในความจริง กฎหมาย Homeschool  ผ่านแล้วในปี 2004  
  และในบทความระบุไว้ชัดว่า   legal  (ถูกต้องตามกฎหมาย) 
 
100.   อะไรท่ีถูกต้องเก่ียวกับการศึกษาในประเทศไทย     ตอบ  ข้อ b.  ถูก 
         a.   รัฐบาลไม่สามารถจัดการศึกษา   (ไม่ถูกต้อง) 

b. ถือเป็นอิสระท่ีจะเลือกการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กๆ  (ถูกต้อง) 
c.   เด็กๆทุคนไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ไม่ถูกต้อง) 
      ในเน้ือหาระบุไว้ชัดว่า อายุ 6 ขวบ ต้องเริ่มเข้าเรียนแล้ว  
d.   ถูกทุกข้อ  (ไม่ใช่  ไม่ถูกต้อง)  
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การศึกษาในประเทศไทย  

 
 

 การศึกษาในประเทศไทยจัดโดยรัฐบาลไทยผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจาก
โรงเรียนระดับก่อนการศึกษาจนถึงโรงเรียนมัธยมปลาย การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป็นเวลาสิบห้าปีภายใต้รัฐธรรมนูญ การศึกษาในประเทศไทยบังคับให้เรียนเก้าปี เป็นพื้นฐานทาง
การศึกษา (หกปีแรกเป็นโรงเรียนประถมศึกษาและสามปีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น) 
การศึกษาในโรงเรียนของรัฐให้เรียนฟรีจนถึงระดับ 9 (ม.3)ยิ่งไปกว่าน้ันแล้ว รัฐบาลได้ให้บริการ 
สามปีฟรีก่อนเข้าเรียนและสามปีฟรีในระดับท่ีสูงกว่ามัธยม ไม่ใช่แค่การศึกษาภาคบังคับ   
 
 เด็กๆลงทะเบียนเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาจากอายุ 6 ปี และเรียนเป็นเวลา 6 ปี 
คือระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6  คลาสเรียนในโรงเรียนระดับประถมอย่าง
น้อย 7 ช่ัวโมงต่อวัน โดยข้ันต่ าต้องเรียนอย่างน้อย 1,000 ช่ัวโมงต่อปี  การศึกษาระดับมัธยมเริ่ม
ท่ีอายุ 12 ปี ประกอบด้วย 3 ปี การศึกษระดับ ม.ต้น มัธยศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
3 ปี ส าหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
การศึกษาภาคบังคับ ส้ินสุดในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เกรด 9) หลังจากน้ันเด็กสามารถเรียนต่อ
ได้ในระดับท่ีสูงกว่าคือการศึกษามัธยมปลายในเส้นทางการเตรียมตัวสู่ระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ยังคงเรียนต่อในโรงเรียนการอาชีวศึกษา 
 
 การศึกษาตามอัธยาศัยถูกกฏหมายในประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฏหมายทางการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ) จ าแนกทางเลือกทางการศึกษา
ออกอย่างัดเจนและพิจารณาว่าครอบครัวเป็นสถานศึกษาได้ โดยกฏหมายโฮมสคูล ผ่านน ามาใช้
ในปี 2004  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 ได้ให้สิทธิการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว รัฐบาล  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ครอบครัวต้องยินยอมสมัครเป็นโฮมสคูลและนักเรียนต้องได้รับการ
ประเมินทุกๆปี 

 

ขอให้ผู้อ่านทุกท่านโชคดีและสอบถามเพ่ิมเติม หรือแนะน าข้อสงสัยใดๆในเนื้อหาได้ 

หากมีข้อผิดพลาดประการใด จึงใคร่ขออภัย และกรุณาบอกกลา่วจักขอบพระคุณยิ่ง 
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ค าศัพท์ ส าหรับเรียนรู้ จดจ า น าไปใช้ประโยชน์ในการสอบ 

 
 
 
 

186 
 

  

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาองักฤษเพ่ิมเติม 
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182 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraphrasing (41-50) 
Directions : Read the following sentences carefully. Then choose which  
interpretation you consider appropriate for each sentence. 
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passage 2 
 
 
 
 
 

Cloze (81-100) 
Directions  : Fill in the blanks in the passages with suitable words of word groups 
from the items 
given. 
Passage 1 
A television set has to change the signals that are.....81....to it into a  
satisfactory picture. So that it can ...82..up these signals clearly the set must have a 
good aerial. 
The better the aerial, the better the.83.....of getting a good picture. Moreover, if the 
set is able 
to ...84.... Strong signals from the broadcasting station., any .....85...from 
electric motors in washing machines or other household..86... Should be ....87.small,  
and much less....88..to spoil the picture that appears on the T.V...89...So, to buy 
an expensive T.V. set and at the same time get a cheap aerial is an example of 
false...90.... 
 

81. 
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a. transmitted 
b. submitted 
c. remitted 
d. admitted 
82. 
a. lift 
b. raise 
c. pick 
d. put 
 

83. 
a. ability 
b. intention 
c. chance 
d. risk 
84. 
a. welcome 
b. include 
c. import 
d. receive 
85. 
a. disagree 
ment b. interference 
c. opposition 
d. prevention 
86 
a. furniture 
b. resources 
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c. goods 
d. appliances 
87. 
a. relatively 
b. insufficiently 
c. considerably 
d. needlessly 
88. 
a. likeably 
b. likewise 
c. likely 
d. alike 
89. 
a. lens 
b. frame 
c. screen 
d. face 
90. 
a. economy 
b. selfishness 
c. moderation 
d. meanness 

 

Passage 2 
          There aspects of education have been identified, cognitive   (learning to think), 
affective  (learning to feel), and social  (learning how to live with others and with 
....91…….). In most  countries to day education. …..92.... Almost entirely to the first 
aspect,…...93….....facts  and theories, …….94……....The neglect of the other two. 
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The product of such a system, it is argued.  ….95…...to be unbalanced in the sense 
.......96…....he (or she) may be able to earn a living as a clerk, a secretary or an 
engineer, but may..97.how to cope with life. He......98…..perhaps  understanding 
and appreciation or personal and social values and relationships and is   ......89…... 
prevented from living a life as happy as it....100....be. 
 

91.  a. oneself          b. itself        c. themselves     d. himself 
92.  a. is confining               b. confines        c. confining              d. is confined 
93.  a. acquire   b. is acquires     c. acquires               d. acquiring 
94.  a. to   b. by        c. for       d. at 
95.  a. is tended  b. tended      c. tends      d. tending 
96.  a. since   b. that       c. which      d. why 
97. a. have not know b. not known      c. not know     d. not have known 
98.  a. is lack of  b. lacks      c. lacks of      d. is lacked 
99.  a. still    b. neither       c. however     d. thus 
100.  a. a ought to  b. need to       c. will      d. shall 
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158 
 

  
 

According  to  the  passage   what  is  the  main  purpose?   
a.    To  recommend  the  articles  for  readers     
b.    To  warn  readers  for  choosing  carefully  
c.    To  provide  the  knowledge  for  readers  
d.    To  persuade  readers  to  read  the  article  
 

“anyone”  in  line 8   refer  to  ……………………..  
a.   teenagers              b.   parents             c.    educators           d.   children 
 

What  can  we  know  from  the  passage?  
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a.   There  are  an  excellent  resource  for  parents 
b.   How  to  take  care  of  kids  from  the  articles 
c.    What  is  the  educational  circumstance  about                 
d.    The  reason  of  parents  to  read  any  articles.  
 

“A large range” in line 4  can  be  replaced  by ………………. 
a.    many  kinds                          b.    some  types  
c.    a  few  group                        d.    a  lot  of  articles   

บทความนีมุ้่งเนน้อธิบายว่าท าไมทกุคนจึงใช ้ ระดบันยัส  าคญัท่ี  5%  และใชอ้ย่างไร 
 
      จดุประสงคข์องการวิจยันี ้คือ เพ่ือพฒันาและวิเครต์วับ่งชีร้วมส าหรบัความเป็นเลิศทาง    
      วิชาการของสาขาวิชาทางการวิจยัการศึกษา ในมหาวิทยาลยัของรฐั  
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศท่ีมีอนัดบัของมหาวิทยาลยัใกลเ้คียงกัน พบว่าทกุ
ประเทศมีสภาพเศรษฐกิจและสงัคมอยู่ในระดบัท่ีดีกว่า และลงทนุทางการศึกษาสงูกว่า
ประเทศไทยค่อนขา้งมาก 
 
68.  When the fire broke out the workers………....the factory.  
   a. ran out of    b. ran out    c. ran away  d. ran in 
 
69.   As your  feet  were cold,  you  should…………  your   socks.  
      a. put over  b. put in  c. put on  d. put off 
 
 
 

  There are other ways that people interfere with nature. Some of these ways 
are not so easy to understand.  For example, a marshy bog may not be good for 
everything, but it serves an important  purpose. The soft, wet soil of a bog allows 
water to reach the underground reservoirs. 
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              What happens to the balance of nature if the bog is filled in?   
   Many housing development  projects  have been built  where marshes 

once were. The basements of the houses are likely to have problems.  They are 
likely to fill up with water, to flood in rainy seasons. Huge storm sewers are built to 
carry away the water from wet areas. These huge pipes prevent wet basements in 
the houses of the community. 
 
88.   
 
 
 
89.   
 
 
 
84.  The price of fresh-water fish rose last month....reduced supplies. 
         a. as a result of  b. because      c. as  d. in addition to 
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197 

 
       มีทางอ่ืนๆท่ีผู้คน ….. กับธรรมชาติ บางวิธีทางก็ไม่ไดง่้ายท่ีจะท าความเขา้ใจ 

เช่น  ……. อาจไม่ดีส  าหรบัทกุสิ่ง แต่มนัใหว้ตัถุประสงคท่ี์ส  าคญั  นุ่ม ดินเปียกท่นุ่มของ …… 
ท าใหน้ า้  …….  

 There are other ways that people interfere with nature. Some of these ways 
are not so easy to understand.  For example, a marshy bog may not be good for 
everything, but it serves an important  purpose. The soft, wet soil of a bog allows 
water to reach the underground reservoirs. 

 
  เกิดอะไรขึน้กับสมดลุทางธรรมของ …….. 
โครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัหลายแห่งไดส้รา้งขึน้ในท่ีซ่ึงเคยเป็นหนองบึง  ชั้นใตด้ินของ

บ้านมีทีท่าว่าจะมีปัญหา พวกมนัเต็มไปดว้ยน า้ และยังมีน า้ท่วมในฤดฝูน  ท่อระบายน า้ฝน
ขนาดใหญ่ถูกสรา้งเพ่ือท่ีจะน าน า้ออกจากพืน้ท่ีเปียก ท่อขนาดใหญ่พวกนีป้้องกันชัน้ใตด้ิน
เปียกในบ้านของแหล่งชมุชน 
              What happens to the balance of nature if the bog is filled in?   

   Many housing development  projects  have been built  where marshes 
once were. The basements of the houses are likely to have problems.  They are 
likely to fill up with water, to flood in rainy seasons. Huge storm sewers are built  to 
carry away the water from wet areas. These huge pipes prevent wet basements in 
the houses of the community. 
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              Storm sewers solve part of the flooding problem, but they also cause 
another problem. The huge pipes carry off rain water, but they also upset the 
balance of nature even more. The sewer takes away water that would return to the 
underground reservoirs. Less and less water can seep into   the soil. The problem 
gets worse because hard surfaces like asphalt and concrete prevent the  soil 
from absorbing water. The once endless supply of pure filtered water from natural 
wells and springs  in now limited. Nature's recycling system is in danger. 

 ท่อน้ าฝนแก้ปัญหาบางส่วนจากน้ าท่วม แต่ก็เป็นสาเหตุให้เกดิปัญหาอื่น ท่อ
ขนาดใหญ่ประสบความส าเร็จในเรื่องการน าน้ าฝนออกไปกจ็รงิ แต่ก็มีปัญหา
เกี่ยวกับความสมดุลของธรรมชาติด้วย  
Read  the  article  then  answer  the  questions. 
 

Educational articles are an excellent resource for parents who are interested 
in learning about the best parenting practices from experts in the field. With insights 
from top education specialists, these parenting articles provide advice and 
information for both typical and unusual parenting circumstances. A large range of 
topics are covered in these educational articles, from back-talking toddlers to college-
bound teenagers. There are also articles about best practices to use with kids and 
teens with specific mental and physical needs. These parenting articles are great for 
anyone who wants to raise a healthy, happy child.บทความทางการศึกษาเป็นทรัพยากรท่ี
ยอดเย่ียมมาก ส าหรับผูป้กครองท่ีสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกบัการปฏิบัติเป็นพอ่แมท่ี่ดีท่ีสุดจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญในด้านน้ี  โดยข้อมูลเชิงลึกจากผูเ้ชี่ยวชาญทางการศึกษาระดับสูง บทความของพอ่
แมเ่หลา่น้ีได้ให้ค าแนะน าและข้อมูลส าหรับทั้ งพฤติการณ์แบบปกติและท่ีไมป่กติ  
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จ าหน่ายไฟล์ pdf  รวมแนวข้อสอบ 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ สอบครูผู้ช่วย 

ราคา 40 บาท (น าไปปริ้นท์เอง) 

ใช้อ่านกับจอไอแพต หรือมือถือก็ได้ 

จ านวนรวม 87 หน้า เป็นชุดข้อสอบ 

พร้อมเฉลย อธิบายดี ไว้ฝึกฝนท ากัน 
ดูตัวอย่างได้ ตามเพจต่างๆของเรา 

ถ้าซื้อแบบแถมไฟล์ข้อสอบ สพฐ ทั่วไป 
500 ข้อ ภาค ก ข ราคา 20 บาท 

ถ้าซื้อแบบแถมไฟล์ข้อสอบ สพฐ กรณีพิเศษ 
500 ข้อ ภาค ก ข ราคา 20 บาท 

 

สรุป ซื้อ 40 บาท ได้ไฟล์ข้อสอบ เอกภาษาอังกฤษ 
 

ถ้าซื้อ 20 บาท ได้ไฟล์ข้อสอบ เอกภาษาอังกฤษ +  

ไฟล์รวมข้อสอบครู สพฐ ท่ัวไป ไม่ต่ ากว่า 500 ข้อ  

+ ไฟล์รวมข้อสอบครู สพฐ กรณีพิเศษ  

ไม่ต่ ากว่า 500 ข้อ / ไว้อ่านศึกษา ทบทวนกัน 

 

สรุปอีกครั้ง จ่าย 40 บาท ได้รับ 1 ไฟล์ 

แต่ถ้าจ่าย 20 บาท ได้รับ 3 ไฟล์ ดังได้อธิบายไป 

  

สองภาพนี้ อธิบายชัดแล้ว (แม้บางคนอาจรู้สึกงงๆ) 

ตัวเลขราคาก็เขียนชัดแล้ว ไม่มีอะไรพิมพ์ผิดเลย  

 

 

 

ราคา 30 บาท (น าไปปริ้นท์เอง) 

ใช้อ่านกับจอไอแพต หรือมือถือก็ได้ 

จ านวนรวม 87 หน้า เป็นชุดข้อสอบ 

พร้อมเฉลย อธิบายดี ไว้ฝึกฝนท ากัน 
ดูตัวอย่างได้ ตามเพจต่างๆของเรา 

ถ้าซื้อแบบแถมไฟล์ข้อสอบ สพฐ ทั่วไป 
500 ข้อ ภาค ก ข ราคา 50 บาท 

ถ้าซื้อแบบแถมไฟล์ข้อสอบ สพฐ กรณีพิเศษ 
500 ข้อ ภาค ก ข ราคา 50 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การซื้อ การขาย อยู่ที่ความพึงพอใจ ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย  ครั้งหนึ่ง เราเคยขาย หนังสือ 2 เล่ม ราคา 550 บาท  

ผมเคยขายหนังสือ 3 เล่ม ราคา 790 บาท แต่ถ้าใครซื้อ 4 เล่ม ผมขายที่ 540 บาท รวมค่าส่ง แล้วก็ส่งตามนั้น 

ครั้งหนึ่งผมเคยขายน้ าปั่น 1 แก้ว 35 บาท ถ้าซื้อ 2 แก้ว ขาย 60 บาท มีส่วนลด 15 บาท ถ้าซื้อ 3 แก้วขายรวม 

3 แก้ว 30 บาท ผมก็ขายมาแล้ว … ใครซื้อ ก็ให้ไปตามนั้น โอเคเนาะ … ไฟล์นี้ก็เหมือนกันนะ ตัวเลขเขียนชัดแล้ว 

จ าหน่าย ไฟล์รวมข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ กรณีท่ัวไป ไม่ต่ ากว่า 500 ข้อ รวม 75 หน้า 

จ าหน่ายไฟล์ รวมข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ กรณีพิเศษ ไม่ต่ ากว่า 500 ข้อ รวม 81 หน้า 

ราคาไฟล์ละ 35 บาท (น าไปปริ้นท์เอง หรืออ่านคาจอไอแพท อ่านคามือถือกไ็ด้) 

 

แต่ถ้าซื้อรวมสองไฟล์นี้ ราคา 18 บาท (ได้รับสองไฟล์) 

สรุป ถ้าจ่ายมา 35 บาท ส่งให้ 1 ไฟล์ ถ้าจ่ายมา 18 บาท ส่งให้ 2 ไฟล์ 

 

เอาไว้ส าหรับอ่าน ทบทวน ฝึกฝนกัน แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยค าตอบ 

 

 


