สรุปเนื้อหาสําหรับสอบ ECL Test
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คํานํา
การทดสอบ ECL เปนการทดสอบความเขาใจในภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนแบบทดสอบที่ใชใน
หนวยงานของทหาร เพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของขาราชการทหารในทุกหนวยงาน ดังนั้น
แบบทดสอบ ECL จึงมีความสําคัญตอขาราชการทหารเปนอยางมาก
การจะสรางความเขาใจในแบบทดสอบดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรุปเนื้อหา
เพื่อใหขาราชการทหารไดมีความเขาใจในแบบทดสอบดังกลาวและทราบแนวทางในการเตรียมตัวได
ถูกตอง
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะมีสวนชวยสรางความเขาใจและการเตรียมพรอม
ในการสอบ ECL มากยิ่งขึ้น หากมีขอผิดพลาดประการใดในเอกสารฉบับนี้ ผูจัดทําขออภัยมา ณ ที่นี้
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ขอสอบ ECL Test คืออะไร
ECL ยอมาจาก English Comprehension Level แปลวา ระดับความเขาใจในภาษาอังกฤษ
การสอบ ECL Test คือ การทดสอบระดับทักษะความเขาใจของแตละบุคคลทางภาษาอังกฤษ
ขอสอบมีทั้งหมด 100 ขอ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. Listening Part (66 ขอ)
เปนสวนที่ผูทําแบบทดสอบตองฟงใจความที่ไดจากเสียงบรรยายที่จะเปดให แลวเลือกคําตอบ
ที่ถูกตอง โดยเสียงบรรยายจะเปดใหฟงเพียง ขอละ 1 รอบ เทานั้น
2. Reading Part (34 ขอ)
เปนสวนที่วัดความเขาใจในเรื่อง ไวยากรณ, คําศัพท และการอานขอความสั้นๆ โดยในสวนนี้
ไมตองมีเสียงบรรยายประกอบ
ขอสอบทั้งหมด 100 ขอนี้ จะเปด Listening Part ใหทํากอน โดยเวลารวมทั้งหมดใหการทํา
ขอสอบมีเวลาใหประมาณ ๖๐ นาที คือ Listening Part ๒๐-๓๐ นาที และ Reading Part ๓๐ นาที
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เทคนิคการทําขอสอบ Listening Part
เนื่องจากขอสอบในสวนนึง จะเปดใหฟงเพียงขอละ 1 รอบ และใหเวลาฝนเลือกคําตอบไม
มาก กอนจะเปดเสียงโจทยในขอตอไป ผูทดสอบจึงมีฟงแครอบเดียว และมีเวลาคิดวิเคราะหเพื่อเลือก
คําตอบเพียงเล็กนอย นอกจากนั้นยังตองเตรียมฟงโจทยในขอตอไป ทําใหขอสอบในสวนนี้อาจจะยาก
สําหรับผูที่ไมคุนเคยกับการฟงภาษาอังกฤษ
ในการทําขอสอบการฟง หลักๆ ตองอาศัยทักษะการฟงสวนบุคคล นอกจากนี้ มีเทคนิค
บางสวนเพื่อใชประกอบในการทําขอสอบสวนนี้ดวย ดังนี้
1. จับใจความจาก key words หรือ คําศัพทเทาที่จะฟงออก
บางครั้งเราไมจําเปนตองฟงรูเรื่องทั้งประโยค ถาเราสามารถจําคําหลักๆได สองสามคําใน
ประโยคก็อาจมีประโยชน คําสําคัญสวนใหญมักไดแก คํากริยา, คําบอกวันเวลาสถานที่
และคําที่ใชถาม เชน what(อะไร), why(ทําไม, ถามหาเหตุผล), when(เมื่อไร, ถามวัน
เวลา) เปนตน (จะมีกลาวในสวน ไวยากรณอีกครั้งนึง)
2. เมื่อฟงจบขอนั้น ๆ แลว ไมวาจะฟงเขาใจหรือไม ใหตัดสินใจเลือกคําตอบทันที
แตละขอมีเวลาในการฝนเลือกคําตอบเพียงเล็กนอย ก็จะขึ้นโจทยขอถัดไป ผูทํา
แบบทดสอบอาจคิดเพียงเล็กนอย แตไมควรหมดเวลาไปกับการคิดวนเวียนซ้ํา เพราะจะ
เสียทั้งขอปจจุบัน และขอถัดไป แมจะฟงไมเขาใจเลย ก็ควรจะสุมเดาเลือกไป ไมตอง
เสียดายหรือกังวล
3. ฝนเล็กคําตอบพอเห็น แลวอานตัวเลือกขอตอไปคราวๆ แลวกลับมาฝนใหชัดเจน
ภายหลัง
ในสวนการฟงมีเวลาใหเลือกคําตอบเพียงเล็กนอย โจทยในขอตอไปก็จะถูกเปดขึ้น
บางครั้งผูทําแบบทดสอบอาจเสียเวลาไปกับการฝนคําตอบเพื่อใหดําสนิท จนโจทยขอ

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ตอไปพูดขึ้น ควรฝนใหพอเห็นวาเลือกขอไหน แลวรีบกวาดสายตาไปอานตัวเลือกขอตอไป
คราวๆ วามีคําเกี่ยวกับอะไรบาง เมื่อมีเวลาในภายหลัง(อาจเปนเวลาระหวางเปลี่ยนขอ
หรือเวลาในชวงทํา Reading Part) จึงกลับมาตรวจเช็ค ฝนทุกขอใหชัดเจน
4. มีสมาธิกับการฟงอยางพอดี
การฟงเปนสิ่งที่ตองใชสมาธิ ไมควรคิดถึงเรื่องอื่นๆ หรือกังวลถึงอะไรในขณะนั้น แตไม
ควรเพงในเนื้อหามากเกินไป จนเสียสมาธิเพราะเครียดมากเกิน
เทคนิคการทํา Reading Part
Reading Part เปนสวนที่วัดเรื่อง ไวยากรณ, คําศัพท และการอานขอความสั้น ๆ จะขอสรุป
สวนที่สําคัญ ดังนี้
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ไวยากรณ
ที่สําคัญ
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ไวยากรณที่สําคัญ
1. Articles
ไดแก a, and, the ใชนําหนาคํานาม เพื่อระบุจํานวน หรือความเฉพาะเจาะจง มีหลักการ
ดังนี้
- นามนําไดมีเพียงหนึ่ง ใหใช a หรือ an มีขอแตกตาง ดังนี้
คําที่ออกเสียงพยางคแรกดวยเสียง “อ” ใหใช an เชน an ant, an Everton fan, an
umbrella, an event, an application, an interesting book เปนตน
คําที่ไมไดออกเสียงพยางคแรกดวยเสียง “อ” (ตรงขามกับขอขางบน) ใหใช a เชน a
university, a union, a school, a big event เปนตน
* จะสังเกตไดวา การใช a หรือ an ไมไดขึ้นอยูกับวาสะกดดวยสระ(a, e, I, o, u) หรือไม
ขึ้นอยูกับการออกเสียงพยางคแรก
- นามที่ระบุเจาะจง หรือมีเฉพาะหนึ่งเดียว ใหใช the
เชน the Sun, the Moon, the Queen Elizabeth, the West, the future,
the book you gave me last week(ระบุวาเปน หนังสือเลมที่เธอใหเมื่อสัปดาหที่แลว ไมใช
เลมอื่นทั่วๆไป)
- ใช the นําหนาคํา adjective จะแปลวา “กลุมคนที่มีลักษณะแบบนั้น” เปน พหูพจน
เชน
the poor (คนจน), the old (คนแก), the clever (คนฉลาด) เปนตน
2. Pronoun
คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนคํานามเพื่อหลีกเลี่ยงการกลาวถึงคํานามนั้นซ้ํา เพื่อใหรูป
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ประโยคกระชับ แทนสิ่งที่รูกันอยูแลว (มีการกลาวถึงกอนแลว)
2.1 Subject Pronoun ใชเมื่อเปน เปนประธาน ของประโยค ไดแก
I, You, We, They, He, She, It
2.2 Object Pronoun ใชเมื่อเปน เปนกรรม ของประโยค ไดแก
me, you, us, them, him, her, it
2.3 Possessive adjective ใชเพื่อแสดงความเปนเจาของ ตองมีคํานามตามหลัง
เสมอ ไดแก
my, your, our, their, his, her, its เชน my book, our department, its food
เปนตน
2.4 Possessive Pronouns ใชเพื่อแสดงความเปนเจาของ โดยไมมีคํานามมา
ตามหลัง เพราะกลาวถึงกอนหนานั้นแลว ไดแก
mine, yours, ours, theirs, his, hers, its
เชน a son of hers, This is my car. Where is yours?
2.5 Reflexive Pronouns สรรพนามที่ใชเนนวาเปนคนๆนั้นเอง ไมใชคนอื่น ไดแก
myself, yourself, ourselves, themselves, himself, herself, itself
เชน She did it by herself. , They always think of themselves. เปนตน
ตารางสรุป pronouns ประเภทตางๆ
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3. Tense
tense หรือ กาล คือ รูปแบบการใชคํากริยา เพื่อ “แสดงเวลาหรือชวงเวลา” ของ
เหตุการณ วาอยูในปจจุบัน, อดีต หรือ อนาคต หรือคาบเกี่ยวชวงใดบาง
สิ่งสําคัญในการศึกษา และทําขอสอบเรื่อง tense คือการเขาใจโครงสราง และ
ชวงเวลาของเหตุการณ
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ตารางสรุปโครงสรางของ tense ทั้ง 12 tense
Past

Present

Future

Simple

S+ v2

S + v1

S + will + v1(ไมตองเติม s)

Continuous

S + was/were + v.ing

S+ is/am/are + v.ing

S + will be + v.ing

Perfect

S + had + v.3

S + has/have + v.3

S + will have + v.3

Perfect
Continuous

S + had been + v.ing

S + has/have been + v.ing

S + will have been + v.ing
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สรุปหัวใจของ tense ใหญ ๆ ได ดังนี้
Simple

ใช v1 หรือ v2 ตามเงื่อนไขเวลา

Continuous

ใช v.be + v.ing

Perfect

ใช v3

Perfect Continuous

ใช v3 + been + ing
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การใช tense ตางๆ
Simple Tense - บอกเลาเรื่อง, ความรูสึกนึกคิด ใช v.1 หรือ v.2 ตามแตชวงเวลา
past simple บอกเลาเหตุการณที่สิ้นสุด “จบไปแลว”
I thought you went with him. ฉันคิดไป(ในตอนนั้น) วาเธอไปกับเขา (ในความจริง เธอ
ไมไดไปกับเขา ฉันคิด/เขาใจผิดไปเอง)
She left Bangkok last night. เธอจากกรุงเทพฯไปเมื่อคืนนี้ (เดินทางออกจากกรุงเทพฯ)
present simple บอกเลานิสัย, กิจวัตร, ความรูสึกนึกคิด
I usually get up at six o’clock. ฉันตื่นหกโมงเปนประจํา
I think this restaurant is nice. ฉันคิดวา รานอาหารนี้ดูดี (บรรยากาศ, การจัดรานดี)
The teacher has three classes a week. ครูมีสอนสามคาบตอสัปดาห
future simple บอกเลาแผนการ สิ่งที่จะทําในอนาคต
I will tell you when I will go. ฉันจะบอกเธอวาฉันจะไปเมื่อไร
The director will check our works before approving. ผูอํานวยการจะตรวจสอบงาน
ของพวกเรากอนจะอนุมัติ
Continuous Tense เนนชวงขณะที่ทํา, กําลังกระทํา, อยูในกระบวนการนั้นๆ
past continuous เลาถึงสิ่งที่ “งวน” หรือ กําลังทําอยูในอดีต
A: Why didn’t you receive my phone?ทําไมเธอไมรับโทรศัพท
B: I’m sorry. I was taking a bath. ขอโทษ พอดีอาบน้ําอยู( ในตอนนั้นที่เธอโทรฯมา)
present continuous บอกสิ่งที่กําลังทําในตอนนี้ หรืออยูในกระบวนการนั้นๆ
Wait for me, please. I’m going out. รอฉันกอน ฉันกําลังออกไป
She’s eating. Don’t bother her now. เธอกําลังทานขาวอยู อยาเพิ่งไปกวนตอนนี้
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future continuous บอกวา ใครจะกําลังทําอะไรอยู เมื่อถึงเวลานั้นๆ
I’m not free at tomorrow morning. I think I will be driving to work. พรุงนี้ตอนเชา
ฉันไมวาง คิดวาคงกําลังขับรถอยู
Next year my father will be growing up trees in his garden. ปหนาพอฉันจะกําลัง
งวนกับการปลูกตนไมในสวนของเขา
Perfect Tense เนนชวงเวลากวางๆ การกระทําในชวงระยะเวลานึง
past perfect มักใชคูกับ pastsimple เพื่อบอกลําดับเหตุการณ โดย pastperfect เกิดกอน
Before I went out, I had checked all things in my home.(กอนฉันจะออกไปขางนอก
ฉันตรวจความเรียบรอยทุกอยางในบานแลว)
After we had had dinner, we went for a walk. (หลังจากทานอาหารเย็นแลว พวกเราก็
ไปเดินเลน, go for a walk = เดินเลน, went เปน v2 ของ go)
present perfect พูดถึงการกระทําเนนเปน “ชวงเวลา” ไมเนน “จุดเวลา” มีผลถึงปจจุบัน
I’m not hungry. I have eaten already. (ผมไมหิว ผมกินมาเรียบรอยแลว ,ไมไดบอกวา
กินเวลาไหน แตตองการบอกแควา กินแลว การกินมีผลอยู ยังคงอิ่มอยู)
She has believed in me all along. (เธอเชื่อมั่นในตัวฉันเสมอมา, เชื่อมั่นตั้งแตในอดีต
และปจจุบันก็ยังเชื่ออยู)
future perfect คลายกับ present perfect แตพูดไปถึง “ผลในอนาคต”
I will have worked here for five years by next year. (พอถึงปหนา ผมก็จะทํางานกับ
ที่นี่ครบหาป, by=เมือ่ ถึงเวลา...)
She will have finished the task by tomorrow. (เธอจะทําหนาที่เสร็จเรียบรอยภายใน
พรุงนี้, ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู)
I will have had an idea when I see the real place. (ฉันจะคิดอะไรออก เมื่อไดเห็น
สถานที่จริง)
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4. Adverb
คํากริยาวิเศษณ คือคําที่ใช “ขยายคํากริยา” เพื่อใหรูวา “กระทําอยางไร” และอีก
หนาที่หนึ่งคือ “ขยายคําคุณศัพท” กับ “ขยายคํากริยาวิเศษณดวยกันเอง” แบงประเภทได
ดังนี้
1) Adverb of Manner ใชอธิบายลักษณะการกระทํากริยา (วาทําอยางไร)
เชน lazily, beautifully, seriously, easily
ตัวอยางประโยค
It’s not good working lazily like this. (มันไมใชสิ่งดีเลยในการทํางานอยางขี้
เกียจ)
She told this story seriously. (เธอเลาเรื่องนี้อยางจริงจังมาก)
2) Adverb of Place ใชบอกสถานที่เกิดการกระทํานั้นๆ
เชน there, here, away, somewhere, nowhere, upstairs เปนตน
ตัวอยางประโยค
I will wait there till 6p.m. (ฉันจะรอเธอที่นั่นจนถึงหกโมงเย็น)
She has nowhere to go. (เธอไมมีที่ไป)
3) Adverb of Time ใชบอกเวลาในการกระทํากริยา
เชน now, yesterday, recently, at once, since เปนตน
ตัวอยางประโยค
He is coming here now. (เขากําลังเดินทางมาตอนนี้เลย)
My mother watched the movie recently. (แมของฉันเพิ่งดูหนังเรื่องนั้นไปไม
นานมานี้)
4) Adverb of Frequency ใชบอกความถี่
always
often
frequently
usually

เปนประจํา, อยางสมํ่าเสมอ
บอยๆ
บอยๆ
โดยปกติ
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sometimes
mostly
normally
generally
repeatedly
occasionally
*seldom
*hardly
*barely
*rarely
*scarcely
*never

บางครั้ง
โดยสวนใหญ
โดยปกติแลว
โดยทั่วไป
ซ้ําไปซ้ํามา
ในบางโอกาส
ไมคอยจะ, นานๆครั้ง
แทบจะไม
แทบจะไม
แทบจะไม
แทบจะไม
ไมเคย

หมายเหตุ คําที่มีเครื่องหมาย * คือ คําที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ มักไมใชในรูปปฏิเสธ
ซอนอีก เชน ไมใชวา I don’t seldom go to the beach. (ฉันไมใชวาไมคอยไปทะเล)
6) Focus Adverb ใชเนนคําหรือขอความ
เชน just, only, merely, really, too เปนตน
ตัวอยางประโยค
She only worries about you, not wanting to control you.
(เธอแคเปนหวงคุณ ไมไดตองการจะมาควบคุมคุณ)
I love this movie too. (ฉันชอบหนังเรื่องนี้เหมือนกัน)
7) Adverb of Degree ใชบอกวากระทําสิ่งนั้นๆไปมากนอยอยางไร
absolutely
almost
completely

อยางแทจริง (100เปอรเซ็น)
เกือบ
อยางสมบูรณ(100เปอรเซ็น)
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entirely
enough
exactly
extremely
fairly
nearly
slightly
so
too
very
quite

อยางแทจริง(100เปอรเซ็น)
เพียงพอ
อยางถูกตองโดยแท(100เปอรเซ็น)
อยางยิ่ง
อยางยุติธรรม, อยางพอสมควร
เกือบทั้งหมด
อยางเล็กนอย
ดังนั้น, มาก
มากเกินไป
อยางมากมาย
คอนขางจะ, อยางแทจริง
5. Adjective
Adjective คําคุณศัพท คือ คําที่วางไวหนาคํานาม หรือสรรพนามเพื่อ “ขยายความ” เพื่อให
ทราบวา คํานามหรือสรรพนามนั้นมีลักษณะอยางไร เชน สวย, ขี้เหร, สูง, กวาง, เชื้อชาติใด เปนตน
วิธีการใช Adjective คําคุณศัพท
1. วางไวดานหนาคํานาม เพื่อขยายความ เชน
She is a beautiful woman. (เธอเปนผูหญิงที่สวยคนนึง)
His new car was crashed. (รถคันใหมของเขาถูกชน)
2. วางไวหลัง Verb to be เพื่อขยายคํานาม หรือสรรพนามที่อยูดานหนา Verb to be เชน
Our workplace is wonderful. (ที่ทํางานของเราสวยงาม)
My camera is red. (กลองของฉันสีแดง)
3. วางไวหลัง Linking verb เพื่อขยายคํานาม หรือสรพพนามที่อยูดานหนา Linking verb นั้นๆ เชน
Linking verb : feel smell look taste become seem get sound remain
You look so lovely in this pink dress. (คุณดูนารักมากๆ ในชุดสีชมพูตัวนี)้
I know she feels bad now. (ฉันรูวาตอนนี้เธอรูสึกแย)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ประเภทของคําคุณศัพท Adjective
1. Descriptive Adjectives ใชบอกลักษณะและคุณสมบัติตางของคํานาม วามีลัษณะ
อยางไร เชน
good, bad, tall, shot, black, fat, thin, fat, thin, clever, foolish, poor, rich, brave,
cowardly, pretty, ugly, happy, sorry เปนตน
2. Demonstrative Adjectives
คือ คําคุณศัพทที่ใชระบุถึงนามตางๆ เชน The, These, This, That, Other
3. Distributive Adjectives
คือ คําคุณศัพทที่ใชในการแยกนามตางๆออกจากกัน เชน each (แตละ), every (ทุกๆ), either…or
(ไมอันใดก็อันหนึ่ง), neither…nor (ไมทั้งสอง) ยก
4. Interrogative Adjectives
คือ คุณศัพทที่ใชขยายนามเพื่อใหเปนคําถามโดยจะวางไวตนประโยคและมีนามตามหลังเสมอ เชนคํา
what, which, whose เปนตน
5. Proper Adjectives คือ คุณศัพทที่ใชขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ เชน Japanese,
Chinese, Filipino เปนตน
6. Numeral Adjectives คือ คุณศัพทที่ใชในการบอกจํานวน/ตัวเลข เชน
one, three, fifth, second, first, double, triple เปนตน
7. Quantitative Adjectives คือ คุณศัพทที่ใชในการบอกปริมาณ เชน
a little/little (เล็กนอย), all (ทั้งหมด), enough (เพียงพอ), few /a few (นอย), no (ไมม)ี , some
(บาง-ประโยคบอกเลา), any (บาง-ประโยคปฏิเสธ), whole (ทั้งหมด), much (มาก – ใชกับนามนับ
ไมได), many (มาก – ใชกับนามนับได)
6. Question words
ใชในประโยคคําถาม ไดแก
who ใคร, what อะไร, where ที่ไหน, when เมื่อไร, whom ใคร(ถูกกระทํา), whose ของ
ใคร, which อันไหน-คนไหน, how อยางไร, how many/how much มากเทาไร

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7.
การเลือกใช verb to be ใหสอดคลองกับประธาน
is, was* ใชกับ ประธานคนเดียว, ตัวเดียว, ชิ้นเดียว เชน he, she, it, this book,
my father เปนตน
am, was* ใชกับ I
are, were* ใชกับ ประธานมากกวาหนึ่ง รวมถึง you เชน we, they, our team,
the cars
หมายเหตุ* was, were เปนอดีต(verb ชอง2) ของ verb to be
8. คําสันธาน ( Conjunction )
คําสันธาน คือคําที่ใชเชื่อมความ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ เชน คลอยตามกัน,
ขัดแยงกัน เปนตน เชน
and และ, but แต, so ดังนั้น, for เพราะวา, because เพราะวา, since เพราะวา,
since ตั้งแต(เวลา) เปนตน
9. Question Tag
questionแปลวา คําถาม tag แปลวา ปาย (ปายราคา, ปายชื่อ)การใช question tag
ก็เหมือนการ “หอยคําถาม” รั้งทาย เพื่อถามจริงๆ หรือเพียงแค อยากใหสนับสนุนสิ่งที่พูด
question tag จะมีสองสวน คือ 1) สวนที่ใหขอมูลมา และ 2) สวนที่เปน tag หรือสวนที่ถาม
You didn’t like to exercise, did you? คุณไมชอบออกกําลังกาย ใชไหม
She is so arrogant, isn’t she? เธอเปนคนหยิ่งมาก ใชหรือเปลา/วาไหม
Have a cup of coffee, won’t you? รับกาแฟสักถวย ดีไหม/ไหมครับ-คะ
*หลักการเติม question tag
1. หา helping verb ที่จะใช
2. ถาดานหนาเปนบอกเลา ตัว tag เปนปฏิเสธ
ถาดานหนาเปนปฏิเสธ ตัว tag เปนบอกเลา
3. ใส pronoun เขาไป
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10. If-clause If-clause
แบบที่ 1 If + Present Simple, Present Simple
วิธีใช ใชกับเหคุการณที่เปนความจริง









If you heat water, it boils. (ถาคุณตมน้ํา น้ําก็เดือด)
If you reach here before nine, you can take the exam. (ถาคุณมาถึงกอนเกาโมง คุณ
สามารถเขาสอบได)
แบบที่ 2 If + Present Simple, Will + V1
วิธีใช ใชกับเหคุการณที่เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน
If she come to Thailand, I will take her to my workplace. (ถาเธอมาเมืองไทย ผมจะ
พาเธอไปที่ทํางานของผม)
แบบที่ 3 If + Past Simple, would + V1
วิธีใช การสมมติในสิ่งที่ ตรงขามกับความจริงในปจจุบัน
If I had much money, I would give you for sure. (ถาฉันมีเงินมาก ฉันจะใหเธอ
แนนอน- แตความเปนจริงฉันมีไมมาก)
แบบที่ 4 If + Past perfect, would have + V3
วิธีใช การสมมติในสิ่งที่ ตรงขามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
I would have given her a help, if she had treated me well. (ฉันจะใหความ
ชวยเหลือเธออยูหรอก ถาเธอปฏิบัติตอฉันดีๆ –ความจริงคือ เธอปฏิบัติตอฉันไมดี และในตอนนั้นฉันก็
ไมไดชวยเหลือเธอ)
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คําศัพทที่สําคัญ
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1. Used to (เคยชิน) syn. be accustomed to
2. Expensive (แพง) syn. costly
3. Cheap (ถูก) syn. inexpensive
4. Arrival (มาถึง) syn. a coming, landing
5. Behavior (พฤติกรรม, ความประพฤติ) syn. conduct
6. Delighted (ปลื้มใจ, มีความสุข) syn. satisfied
7. Insecure (ไมมั่นใจ, รูสึกไมปลอดภัย) syn. uncertain, feel not secure
8. Rapid (เร็ว) syn. fast
9. For (เปนเวลา)
10. Since (ตั้งแต)
11. Flat (แบน- ขอสอบมักออกคูกับ ยางแบน คือ flat tire)
12. Bored with เบื่อ
13. Look at มองไปที่
14. Worried about/ worry about เปนหวง..., กังวลเกี่ยวกับ...
15. Interested in สนใจใน...
16. Look for มองหา
17. Look forward to (ตองตามดวย verb+ing เสมอ) เฝารอที่จะเจอกับ...
18. Exhausted (เหนื่อย) syn. tired
19. Captain (ผูกอง)
20. Sergeant (นายสิบ)
21. Officer (นายทหารชั้นสัญญาบัตร)
22. NCO Officer (นายทหารชั้นประทวน)
23. Abandon (ละทิ้ง) syn. leave
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แบบฝกหัด
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1. I can't go with you _______ I am busy.
a. although b. because c. and
d. whether
2. I like to read ______ when I have time.
a. horses
b. the piano
c. books

d. the garden

3. We got the repairman _______ our television last week.
a. fixed
b. fixes
c. to fix
d. was fixing
4. I have been in the language school _______ six weeks.
a. for
b. since
c. while
d. to
5. The doctor will see you as soon as he ________ .
a. could
b. possible
c. will be able

d. can

6. Tom abandoned his car when he had the accident.
a. held on to
b. left
c. took

d. repaired

7. We welcome the New Year ______ a lot of noise.
a. for
b. with
c. on

d. by

8. John was _______ English yesterday.
a. studied
b. studies
c. studying

d. has studied

9. How _______ tea do you drink every day?
a. many
b. lots of
c. much

d. cups of
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10. Don performed his mission satisfactorily.
a. assignment b. pleasure
c. situation

d. message

11. "Do you ever go to the movies?" "No, I ______ go there."
a. seldom
b. often
c. usually
d. ever
12. The brakes need ______ .
a. adjustable
b. adjusting
13.
a. hearing

c. usually

Jim's conduct was good.
b. behavior
c. health

14. If I had more time, I ______ him a letter.
a. have written b. would write
c. wrote
15.

d. on adjust

d. speech

d. will have written

Reading short passage and answer the questions.
The Moon is a barren, rocky world without air and water. It has dark lava plain
on its surface. The Moon is filled with craters. It has no light of its own. It gets
its light from the Sun. The Moon keeps changing its shape as it moves round
the Earth. It spins on its axis in 27.3 days. The star was named after the Edwin
Aldrin was the first one to set their foot on the Moon on 21 July 1969. He
reached the Moon in his space craft named Apollo II.
15.1 Which is not correct according to the passage?
a) On the Moon, there are few kinds of plants.
b) There’s no air or water on the Moon.
c) When the Moon revolves around the Earth, it changes its shape.
d) The first human who stepped on the Moon reached the Moon with
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Apollo II.
15.2 Which is correct according to the passage?
a) The Moon was named before a human foot on it.
b) There are many craters on the Moon.
c) You can grow some fruits on the Moon.
d) The Moon spins on its axis in 23.7 days.
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เฉลย
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1.

2.

ตอบ b. because
เหตุผล because แปลวา “เพราะวา” มีความหมายสอดคลองกับประโยค
although แปลวา “แมวา”, and แปลวา “และ”, whether แปลวา “ไมวาจะ...
หรือไม...”
ตอบ c. books

3.

ตอบ c. to fix
เหตุผล เปนโครงสรางบังคับ คือ
to get someone to do something เชน
She got me to work hard. เธอบอกใหฉันขยันทํางาน
นอกจากนี้ยังมีโครงสรางของการใชคําวา have
คือ have someone to do something
แปลเหมือนกันคือ บอกใหใครทําอะไรสักอยาง
เชน My mother had me to sleep early. แมของผมบอกใหผมนอนแตหัวค่ํา

4.

ตอบ a. for
เหตุผล for แปลวา “เปนระยะเวลา”

5.

ตอบ d. can
เหตุผล ประโยคตนใช will เปนเงื่อนไขที่สามารถเกิดขึ้นได ไมสามารถใช could ได
เพราะ could ตองใชกับอดีตหรือเงื่อนไขที่เปนไปไมได สวน possible เปน
adjective จะใชไดตอเมื่อมี verb to be คือ as soon as he is (possible)

6.

ตอบ b. left
เหตุผล abandon แปลวา ละทิ้ง ตรงกับคําวา leave แตในทีนี้เปน past simple จึง
ใช left (left เปน verb ชอง2 ของ leave)
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7.

ตอบ b. with
เหตุผล with ใชตามหลังดวย สิ่งของ, อุปกรณ, คํานาม “เราตอนรับปใหมดวยเสียง
อึกทึกครึกโครม

8.

ตอบ c. studying
เหตุผล ในประโยคบอกวา “กําลัง” เรียนหนังสือ ตองใช verb –ing และกริยาที่มา
ตามหลังจะตองเปน verb –ing หรือ verb ชอง3 ในที่นี้พูดถึงสิ่งที่ “กําลังทํา” จึง
เลือกใช verb –ing

9.

ตอบ c. much
เหตุผล ใช much กับคํานามที่นับไมได tea คือ ชา เปนนามนับไมได

10.

ตอบ a. assignment
เหตุผล mission แปลวา หนาที่, ภารกิจ(ที่ไดรับมอบหมาย) ตรงกับคําวา
assignment

11.

ตอบ a. seldom
เหตุผล ผูถามถามวา “คุณเคยไปโรงภาพยนตรแหงนั้นหรือไม” ผูตอบตอบดวยคําวา
“ไม” แสดงวาตองปฏิเสธ จึงตอบ seldom ซึ่งแปลวา “แทบจะไมไดไป” ตางจาก
ตัวเลือกอื่นซึ่งมีความหมายเชิงบวกวาไปบอยหรือไปเปนประจํา

12.

ตอบ b. adjusting
เหตุผล เปนโครงสรางบังคับ Something needs + verb –ing

13.

ตอบ b. behavior
เหตุผล conduct แปลวา พฤติกรรม ตรงกับคําวา behavior

14.

ตอบ b. would write
เหตุผล เปนโครงสราง if-clause ในเรื่องสมมติในสิ่งที่ไมเปนจริงในปจจุบัน เมื่อ
วรรคนึงใช verb อีกวรรค จะตองใช would + verb รูปปกติ
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15.

ดวงจันทรเปนดวงดาวที่เต็มไปดวยหินและไมสามารถเพาะปลูกอะไรได
มีพื้นที่ราบที่มีลาวาสีเขมอยูบนพื้นผิวของมัน และเต็มไปดวยปลองภูเขาไฟ โดยดวง
จันทรอาศัยแสงจากดวงอาทิตย มันเปลี่ยนรูปรางจากการหมุนรอบโลก แกนของดวง
จันทรหมุนครบจะใชเวลา 27.3วัน ดาวดวงนี้ไดรับชื่อ(วา Moon) หลังจากที่มีมนุษย
คนแรกไปเหยียบที่ดวงจันทร นั่นคือ Edwin Aldrin เมื่อ 21 กรกฎาฃ ค.ศ.1969 โดย
เดินทางดวยยานชื่อ Apollo 2
15.1 ขอใดกลาวไมถูกตอง
ตอบ a) บนดวงจันทร มีพืชอยูไมกี่ชนิด
เหตุผล จากบทความ ดวงจันทรเปนดาวที่ไมสามารถปลูกพืชใดๆได (barren)
15.2 ขอใดกลาวถูกตอง
ตอบ b) บนดวงจันทรมีปลองภูเขาไฟจํานวนมาก
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