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กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 



Test Tip 28 

             Runy 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ              

เป็นบทความท่ีต่อเนื่องมาจาก Test Tip 27  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้ว

ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มท า

แบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกท่ีให้มา  

1.  I bought a new _______ of the magazine. 

  a.  issue       b.  cover   

  c.  author       d.  page 

2.  Did you mention his name? 

  a.  say       b.  remove   

  c.  check     d.  forget 

3.    I need some money.  Can you _____ me $5.00 ? 

  a.  lend        b.  sell   

  c.  buy        d.  spend 

4.  At the airport,  you must ____ your baggage.   

a.  look     b.  buy 

  c.  sell       d.  check 

5.  It might rain this afternoon. 

  a.  may      b.  will 

c.  can’t      d.  won’t 

 

 



 

 

 

เมื่อท าแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 

1.  I bought a new _______ of the magazine.  ผมซื้อนิตยสารฉบับใหม่หนึ่งเล่ม 

  a.  issue  ฉบับ      b.  cover  ปก 

  c.  author  นักประพนัธ ์    d.  page   หน้า 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ a.  issue  ฉบับ 

 copy และ issue มีความหมายเหมือนกัน แปลว่า ฉบับ หรือ เล่ม เช่น  a new issue of the magazine 

หรือ  a new copy of the magazine นิตยสารหนึ่งฉบับ 

           

2.  Did you mention his name? คุณพูดถึงช่ือของเขาหรือเปล่า 

  a.  say  พูด     b.  remove  ลบออกไป 

  c.  check ตรวจสอบ    d.  forget  ลืม 

 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  a.  say  พูด 

 mention something / somebody (to somebody) แปลว่า เขียนถึง หรือ พูดถึง ( to write or 

speak about something/ somebody เช่น Nobody mentioned anything to me about it.  

ไม่มีใครพูดอะไรกับฉันเกี่ยวกับมนัเลย  

3.    I need some money.  ผมต้องการเงิน Can you _____ me $5.00 ? คุณให้ผมยืมเงินห้าเหรียญได้ไหม 

http://www.google.co.th/imgres?q=magazine&um=1&hl=th&sa=N&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=CNXrsJQ8Ctl8gM:&imgrefurl=http://www.reducedprinting.com/blog/2011/06/21/a-magazine-sets-your-organization-apart/&docid=l3E9DLiT4Bzz8M&imgurl=http://www.reducedprinting.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/obama-time-magazine.jpg&w=350&h=458&ei=VelOT8XnKIzLrQfb-_nSDQ&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=magazine&um=1&hl=th&sa=N&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=4Icaif8aNVgxTM:&imgrefurl=http://www.people.com/people/article/0,,20216352,00.html&docid=AcXa2J-lrCXpnM&imgurl=http://img2.timeinc.net/people/i/2008/startracks/080818/angelina_jolie3.jpg&w=300&h=400&ei=VelOT8XnKIzLrQfb-_nSDQ&zoom=1


  a.  lend  ให้ยืม      b.  sell  ขาย 

  c.  buy   ซื้อ     d.  spend ใช้เงิน 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ a.  lend  ให้ยืม  

   

 lend  แปลว่า ให้ยืม มีโครงสร้างประโยคดังนี ้  

 lend something to somebody เช่น I will lend $5.00 to you. ผมจะให้คุณยืมเงินห้าดอลล่าร์ 

 lend somebody something เช่น I will lend you $5.00.  ผมจะให้คุณยืมเงินห้าดอลล่าร์  

 buy  แปลว่า ซื้อ  มีโครงสร้างประโยคดังนี ้

 buy something for someone เช่น He bought a red rose for me. เขาซื้อดอกกุหลาบสี

แดงให้ฉันหนึ่งดอก 

 buy someone something เช่น He bought me a red rose. เขาซื้อดอกกุหลาบสีแดงให้ฉัน

หนึ่งดอก 

 spend แปลว่า ใช้ หมายถึง ใช้จ่ายเงิน หรือ ใช้เวลา มีโครงสร้างประโยคดังนี้  

 spend money / time + verb ing  เช่น  

She spent all her money on a new dress. เธอใช้เงินท้ังหมดซื้อชุดใหม่ 

He spent too much time watching television.  เขาใช้เวลามากเกินไปในการดูทีวี 

4.  At the airport, you must ____ your baggage.  ท่ีสนามบินคุณต้องเอากระเป๋าไปตรวจ   

a.  look ดู     b.  buy ซื้อ 

  c.  sell   ขาย     d.  check ตรวจ 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ d.  check ตรวจ          

http://www.google.co.th/imgres?q=five+dollars+bill&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=d7dnOkbNFqJB4M:&imgrefurl=http://roughandrede.blogspot.com/2011/05/five-dollar-dilemma.html&docid=ybKncw1YcZATCM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-2RwbdVENjsI/TdAofqdyZkI/AAAAAAAABg0/zb_6oG2AhqY/s1600/5-dollar-bill.jpg&w=490&h=422&ei=zOlOT4OlPM-srAe9yfjPDQ&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=five+one-dollar+coins&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=jVXVUk6JPE0rwM:&imgrefurl=http://www.shutterstock.com/pic-65639707/stock-photo-us-currency-with-one-dollar-coins-sitting-on-one-five-ten-and-fifty-dollar-notes.html&docid=amgzLoOo5Y8-YM&imgurl=http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/469021/469021,1290423560,1/stock-photo-us-currency-with-one-dollar-coins-sitting-on-one-five-ten-and-fifty-dollar-notes-65639707.jpg&w=450&h=320&ei=IupOT8j4Hs_nrAfd7MmxDQ&zoom=1


5.  It might rain this afternoon.  ฝนอาจจะตกบ่ายนี้ 

  a.  may  อาจจะ     b.  will  จะ 

c.  can’t   ไม่สามารถ    d.  won’t จะไม่ 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  a.  may  อาจจะ  

 

May, will, can’t won’t เป็นกริยาช่วย (modal verbs or auxiliary verbs) มีโครงสร้างดังนี ้

ประธาน (subject) +  กริยาช่วย (modal verbs or auxiliary verbs)  + กริยาท่ีไม่เปล่ียนรูป 

 
Modal Verbs หรือ  
Auxiliary Verbs 

uses (การใช้)  ตัวอย่างประโยค 

may /  might 
 
 
 
 
 
 
 

may 

1. แสดงถึงส่ิงท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น   
(used to say that something is possible) 
 
 
2. แสดงการขอร้องอย่างสุภาพ  
   (polite request) 
 
 
3. การให้อนุญาต (formal permission) 

He may/ might come to the 
party tonight. 
เขาอาจจะมางานสังสรรค์คืนนี้ 
 
May / Might I borrow your 
pen? 
ผมขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมครับ 
 
You may leave the room. 
คุณออกไปจากห้องได้แล้ว 
 

will 1. แสดงความแน่ใจ (100 % certainty) 
 
 
2. แสดงความต้ังใจ (willingness) 
 
 
3.  แสดงการขอร้องอย่างสุภาพ  
   (polite request) 
 

He will be here at 6:00. 
เขาจะมาท่ีนี่ตอนหกนาฬิกา 
 
The phone is ringing. I’ll get it. 
โทรศัพท์ดัง ผมจะไปรับโทรศัพท์ 
 
Will you please pass the salt? 
ช่วยส่งเกลือให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 



can 1.  แสดงความสามารถ (ablity) 
 
 
2.  แสดงการให้อนุญาต (informal permission) 
 
 
3. แสดงการขออนุญาต (informal polite 
request) 
 
4.  แสดงความเป็นไปไม่ได้ ใช้เฉพาะประโยค 
ปฎิเสธเท่านั้น ( impossibility) 

I can swim.  
ผมว่ายน้ าได้ 
 
You can use my car today. 
คุณใช้รถผมได้วันนี้ 
 
Can I borrow you pen? 
ผมขอยืมปากกาของคุณได้ไหมครับ 
 
That can’t be true! 
นั่นไม่เป็นความจริง! 
 

 

หลังจากท่ีได้ลองท าแบบทดสอบ ตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ

กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

 

 



Test Tip 29 

             Runy 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ  เป็นบทความ

ท่ีต่อเนื่องมาจาก Test Tip 28  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มท าแบบทดสอบได้

เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกท่ีให้มา  

1.  We usually write amounts of money in _________. 

  a.  figures      b.  pennies    

  c.  coins         d.  bills 

2.   I don’t have enough money to go to the movies.  I don’t like movies _____. 

  a.  anyway      b. too  

  c.  some     d.  anyone  

3.    Parents and children don’t always get along with each other. 

  a.  travel       b.  agree 

  c.  walk        d.  live 

4.   I can’t find out the name of our new teacher.  

a.  spell     b.  learn 

  c.  mention     d.  write 

5.  My son has _____ toys than your son. 

  a.  least      b. few  

c.  little     d. fewer 

เมื่อท าแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 

 



 

 

 

1.  We usually write amounts of money in _________. เรามักจะเขียนจ านวนเงินเป็นตัวเลข 

  a.  figures  ตัวเลข    b.  pennies  เหรียญหนึ่งเซ็นต์หลายเหรียญ 

  c.  coins    เงินเหรียญ    d.  bills ธนบัตร 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ a.  figures  ตัวเลข 

 figures ออกเสียงว่า / ฟิกเกอร / ออกเสียงเน้นท่ีพยางค์แรก เป็นได้ท้ังค านาม (noun) และกริยา (verb)  

 เป็นค านาม แปลว่า ตัวเลข (number) เช่น 

By 1998, this figure had risen to 14 million. 

ประมาณปี ค.ศ. 1998 ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นสิบส่ีล้าน 

 figure out เป็นค ากริยาท่ีเป็นกริยาวลี (two-word verb or phrasal verb) หมายถึง 

คิดแก้ปัญหา ท าความเข้าใจ หรือค าณวน (to think about something / somebody until 

you understand them / it) เช่น 

  I can’t figure out how to do this.  ผมไม่เข้าใจว่าจะท าเรื่องนี้อย่างไร 

Have you figure out how much the trip will cost? คุณค าณวนหรือยังว่าค่าใช้จ่ายในการ  

เดินทางครั้งนี้เท่าไร 

 

2.   I don’t have enough money to go to the movies.  ผมไม่มีเงินมากพอจะไปดูภาพยนตร์ 

I don’t like movies _____.  และผมก็ไม่ชอบดูภาพยนตร์ด้วย 

  a.  anyway  อย่างไรก็ตาม   b.  too ด้วย  

  c.  some จ านวนหนึ่ง    d.  anyone  ใครสักคนหนึ่ง 

http://www.google.co.th/imgres?q=figure+out&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=Qs9S-SqS1AHvpM:&imgrefurl=http://www.videojug.com/film/how-to-calculate-percentage-change&docid=_E25bPyrpC0cpM&imgurl=http://content5.videojug.com/e2/e2eb9daf-4c5e-ceb5-f271-ff0008cd0b4b/how-to-calculate-percentage-change.WidePlayer.jpg&w=640&h=360&ei=ZexOT67kOInOrQen64XnDQ&zoom=1


 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  a.  anyway  อย่างไรก็ตาม เป็นค าวิเศษณ์ (adverb) ใช้เพื่อเพิ่มหรือสนับสนุน

ประโยคหรือความคิดแรก มีความหมายเหมือน besides  

     

 too ใช้ในประโยคบอกเล่าคล้อยตามกัน ซึ่งจะใช้ ๒ ค าคือ so และ too โดยมีโครงสร้างดังนี ้

 

So 

Verb Be/ 

Verb ช่วยอื่นๆ/ 

Verb Do 

 

ประธาน 

  

ประธาน 

Verb Be/ 

Verb ช่วยอื่นๆ/ 

Verb Do 

 

too 

ตัวอย่างประโยค 

He is an officer in the military service.    So am I.    หรือ        I am too. 

She can swim very well.                        So can I.   หรือ        I can too. 

I have read that book already.                So have I.  หรือ        I have too. 

I like to read books.            So does my daughter.   หรือ        My daughter does too. 

John went to Dallas last year.                 So did I.    หรือ        I did too. 

 Some and any เป็นค าบอกจ านวน Expressions of Quantity ใช้กับค านามนับได้และค านามนับไม่ได้ 

1. Some ใช้ในประโยคบอกเล่า เช่น 

I’d like some sugar. (ฉันต้องการน้ าตาล) 

2. Any ใช้ในประโยคค าถามและประโยคปฏิเสธ เช่น   

Is there any sugar in this coffee? (มีน้ าตาลในกาแฟไหม) 

Do you have any brothers and sisters? (คุณมีพี่/น้องชายและพี่/น้องสาวไหม) 

http://www.google.co.th/imgres?q=i+don't+like+to+see+the+movie&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=3-SYXBhO71WxoM:&imgrefurl=http://www.dancinghotdogs.com/?cat=4&docid=oBhLQsL9OTIRlM&imgurl=http://www.dancinghotdogs.com/wp-content/uploads/2010/07/angelina-jolie-salt-poster.jpg&w=400&h=595&ei=RO9OT-juOYXSrQeJ9oDgDQ&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=i+don't+like+to+see+the+movie&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=xv4zRamfsu7vyM:&imgrefurl=http://www.supamov.net/search/actor/4021&docid=kYgPlMrGqKf9fM&imgurl=http://www.supamov.net/imgsc/335/335_0.jpg&w=357&h=500&ei=RO9OT-juOYXSrQeJ9oDgDQ&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=i+don't+like+to+see+the+movie&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=UpP_kcJ1n5rx7M:&imgrefurl=http://jonmcdougal.blogspot.com/2008_01_01_archive.html&docid=cs84g2GLtlmcnM&imgurl=http://www.cinemablend.com/images/reviews/2488/_11865229284974.jpg&w=666&h=987&ei=RO9OT-juOYXSrQeJ9oDgDQ&zoom=1


We don’t have any dishwashing liquid. (เราไม่มีน้ ายาล้างจาน) 

I didn’t buy any apples. (ฉันไม่ได้ซื้อแอ๊ปเป้ิล) 

3. Some ใช้ในประโยคค าถามท่ีมีความหมายในเชิงขอร้องหรือเสนอให้ เช่น 

Can I have some cake? (ขอกินเค้กได้ไหม) 

Would you like some soda? (คุณต้องการเครื่องด่ืมไหม 

 

3.    Parents and children don’t always get along with each other. พ่อแม่และลูกๆ มักจะเข้ากันไม่ได้ 

  a.  travel  เดินทาง    b.  agree ตกลง เห็นด้วย 

  c.  walk   เดิน     d.  live อาศัย 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ b.  agree ตกลง เห็นด้วย 

            

4.   I can’t find out the name of our new teacher. ผมไม่รู้ช่ือของครูคนใหม่ของเรา 

a.  spell สะกด     b.  learn รู้ 

  c.  mention พูดถึง    d.  write เขียน 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ b.  learn รู้ 

5.  My son has _____ toys than your son. ลูกชายของผมมีของเล่นน้อยกว่าลูกชายของคุณ 

  a.  least  น้อยท่ีสุด    b. few สองสาม 

c.  little เล็กน้อย    d. fewer น้อยกว่า 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  d. fewer น้อยกว่า 

http://www.google.co.th/imgres?q=angry+parents&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=2-d2S7ByFT0J4M:&imgrefurl=http://www.theurbanlily.com/2010_04_01_archive.html&docid=uzq4qlmdsEXrSM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_20Y7xuD0WxI/S9Y74sEhL8I/AAAAAAAAALs/CbpfGUgUKTc/s1600/chiopunisnew.jpg&w=300&h=459&ei=eO5OT8DCGYe8rAel5YW0DQ&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=angry+parents&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=VX_Be33vYRKJ-M:&imgrefurl=http://www.guardian.co.uk/books/booksblog/2010/apr/08/bad-parents-childrens-books&docid=zAM-cbR4S-wM5M&imgurl=http://static.guim.co.uk/sys-images/Books/Pix/pictures/2010/4/8/1270723251634/Angry-parent-and-baby-001.jpg&w=460&h=276&ei=eO5OT8DCGYe8rAel5YW0DQ&zoom=1


                       

 A few, a little  มีความหมายว่า เล็กน้อย 

A few ใช้กับค านามนับได้ เช่น 

 There are a few eggs left, but not many. (มีไข่อยู่จ านวนหนึ่งแต่ไม่มาก) 

A little ใช้กับค านามนับไม่ได้ เช่น 

 Can you give me a little help? (คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม) 

เมื่อใช้ few และ little โดยไม่มี article “a” ให้ความหมายเป็นเชิงลบ “น้อยมากแทบจะไม่มีเลย” 

เมื่อใช้ในประโยคเปรียบเทียบ 

น้อย  น้อยกว่า   น้อยท่ีสุด 

few  fewer….than  the fewest 

little  less… than  the least ( ค าว่า least ออกเสียงว่า / ลีสท / ) 

หลังจากท่ีได้ลองท าแบบทดสอบ ตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับ

ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ

กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=My+son+has+more+toys+than+yours&start=184&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=EM0-eR5RC3o6nM:&imgrefurl=http://blog.thefind.com/tag/fisher-price/&docid=SaXr58Y0o0HGNM&imgurl=http://s64159.gridserver.com/wp-content/uploads/2010/01/favorite-toys.jpg&w=500&h=500&ei=QPBOT4CXKIfNrQf49cXDDQ&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=My+son+has+more+toys+than+yours&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=_3f48yzhkOW6gM:&imgrefurl=http://www.smartparenting.com.ph/mom-dad/parent-child-fun-activities/7-lessons-kids-can-learn-from-playing-store&docid=V1qUnDAelzdl7M&imgurl=http://www.smartparenting.com.ph/images/site-alpha/articles/toystore-web.jpg&w=450&h=299&ei=8-9OT7vQIYPSrQe_zLHdDQ&zoom=1


Test Tip 30 

             Runy 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความ

ท่ีต่อเนื่องมาจาก Test Tip 29  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มท าแบบทดสอบได้

เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกท่ีให้มา  

1.  He ate ______ meat. 

  a.  few       b.  many    

  c.  a little         d.  a few 

2.   Jane wrote ten sentences in all. 

  a.  already      b. altogether  

  c.  yesterday     d.  later  

3.   The dime is _______ the quarter in value. 

  a.  equal to      b.  larger than  

  c.  over     d.  below 

 4.   My house is _____ from the bank than the post office.  

a.  far      b.  as far 

  c.  too far      d.  farther 

5.   Bobby is 13 years old.  His brother is 17.  Bobby is _____ than his brother. 

  a.  too young       b. younger  

c.  youngest      d. young 

เมื่อท าแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 



1.  He ate ______ meat. เขากินเนื้อสัตว์น้อย 

  a.  few  น้อย     b.  many   มาก 

  c.  a little น้อย       d.  a few น้อย 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  c.  a little น้อย    

        

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 Much and Many  มีความหมายว่า มาก 

1. much ใช้กับค านามนับไม่ได้ ในประโยคค าถามและประโยคปฏิเสธ เช่น 

How much money do we have? (เรามีเงินเท่าไร) 

There isn’t much milk left. (นมเหลือไม่มาก) 

2. many ใช้กับค านามนับได้ ในประโยคค าถามและประโยคปฏิเสธ เช่น 

How many people were at the party? (มีคนอยู่ท่ีงานเล้ียงเท่าไร) 

I didn’t take many photos on vacation. (ฉันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมากนักตอนช่วงหยุดพักผ่อน) 

 A few, a little  มีความหมายว่า เล็กน้อย 

A few ใช้กับค านามนับได้ เช่น 

 There are a few eggs left, but not many. (มีไข่อยู่จ านวนหนึ่งแต่ไม่มาก) 

A little ใช้กับค านามนับไม่ได้ เช่น 

 Can you give me a little help? (คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม) 

few และ little มีความหมายในทางลบ หมายความว่า น้อยมากแทบจะไม่มีเลย สามารถใช้ค าว่า 

hardly any แทน few และ little ได้ (few and little also be used without article but then 

have an almost negative meaning.) เช่น 

http://www.google.co.th/imgres?q=He+ate+little+beef&start=192&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=LLT9WPrazKrmnM:&imgrefurl=http://blue_moon.typepad.com/&docid=kRZKstMZs6W6GM&imgurl=http://farm7.staticflickr.com/6141/6019793974_3fa71063f3.jpg&w=500&h=500&ei=YfVOT-i9JI-JrAe54ojNDQ&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=He+ate+little+beef&start=298&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=VmvWaW-9tFla5M:&imgrefurl=http://someassemblyrequired-cca13.blogspot.com/2009_11_01_archive.html&docid=NHxHdtfyULL1SM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_B-p6UbAJ1M0/SwGOMdgLekI/AAAAAAAAAEk/u6mG1oSt3fk/s1600/IMG_4642.JPG&w=1600&h=1200&ei=ovVOT7aiGtGxrAfn8u3NDQ&zoom=1


We had little time for amusement. (It implies that we were very busy.) เรามีเวลา

สนุกสนานน้อยมาก หรือ เราแทบจะไม่มีเวลาสนุกสนานเลย หรืออีกนัยหนึ่งคือ เรายุ่งมาก 

Few people know this. (It implies that it is almost unknown.) มีคนน้อยมากท่ีรู้จักส่ิงนี้ 

หรือ แทบจะไม่มีใครรู้จักส่ิงนี้เลย  

 

 

 

2.   Jane wrote ten sentences in all.   เจนเขียนประโยคท้ังหมดสิบประโยค 

  a.  already  แล้ว    b. altogether  ท้ังหมด 

  c.  yesterday เมื่อวานนี ้   d.  later  ในเวลาต่อมา 

  ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ b. altogether  ท้ังหมด 

3.   The dime is _______ the quarter in value. เหรียญสิบเซ็นต์มีค่าน้อยกว่าเหรียญยี่สิบห้าเซ็นต์ 

  a.  equal to เท่ากับ    b.  larger than มากกว่า 

  c.  over เหนือกว่า มากกว่า   d.  below ต่ ากว่า น้อยกว่า 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  d.  below ต่ ากว่า น้อยกว่า 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  
 

เงินอเมริกัน รายละเอียด 
 

                
 

 
      
 

 
๑ ดอลลาร์ (US dollar) มี ๑๐๐ เซนต์ (cent) 
มีใช้ท้ังในรูปธนบัตรและเหรียญ  



 

 
 
 

 
เหรียญ ๕๐ เซนต์ (half a dollar)  

 
 
 
 
 
 

 
เหรียญ ๒๕ เซนต์ (quarter)  
 
 
 
 

 

 
 

 
เหรียญ ๑๐ เซนต์ (dime) มีขนาดเล็กกว่าเหรียญ ๕ เซนต์ 
(nickel) 

 

 
 

 
เหรียญ ๕ เซนต์ (nickel) 

 

 
 

 
เหรียญ ๑ เซนต์ มสีีทองแดง  

 

4.   My house is _____ from the bank than the post office. บ้านของผมอยู่ไกลจากธนาคารมากกว่าท่ี

ท าการไปรษณีย์ 

a.  far ไกล     b.  as far ไกลเหมือน 

  c.  too far ไกลมาก    d.  farther ไกลกว่า 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ d.  farther ไกลกว่า 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:COBREcentavosecuador2000-2.gif


การเปรียบเทียบขั้นกว่า(Comparative Degree) หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างบุคคลสองคน หรือของสองส่ิง 

ท าได้ดังนี้ 

1. เติม er หลังค า adjective หรือ adverb และเช่ือมด้วย than  เช่น 

      Charles is bigger than George.  ชารลส์ตัวใหญ่กว่าจอร์จ 

 Jim works harder than his friend.  จิมท างานหนักกว่าเพื่อนของเขา 

     2. เติม more หรือ less ไว้ข้างหน้า adjective หรือ adverb และเช่ือมด้วย than  เช่น 

 His car is more expensive than mine.  รถของเขาแพงกว่ารถของฉัน 

 He writes less beautifully than his friend. เขาเขียนสวยน้อยกว่าเพื่อนของเขา 

 กฎในการเปล่ียน adjective หรือ adverb ให้อยู่ในขั้นกว่า (Comparative degree) มีวิธีดังนี ้

 

 

1. Adjective และ adverb ของค าท่ีมีพยางค์เดียว เปล่ียนเป็นcomparativeด้วยการเติม –er เช่น  

       cheap   แพง   cheaper   แพงกว่า      

clean   สะอาด   cleaner  สะอาดกว่า   

       cold   เย็น  colder  เย็นกว่า       

new  ใหม่  newer  ใหม่กว่า 

  long  ยาว  longer  ยาวกว่า 

  small  เล็ก  smaller  เล็กกว่า 

  rich  รวย  richer  รวยกว่า 

  strong  แข็งแรง  stronger แข็งแรงกว่า  

  tall  สูง  taller  สูงกว่า 

  poor  จน  poorer  จนกว่า             



     2. ค าadjectiveพยางค์เดียวที่มีตัวสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว และออกเสียงส้ันๆ ก่อนเติม-er ต้องเติม

ตัวสะกดอีกตัวหนึ่ง เช่น 

   big  ใหญ่  bigger  ใหญ่กว่า 

    fat  อ้วน  fatter  อ้วนกว่า      

hot  ร้อน  hotter  ร้อนกว่า 

sad  เศร้า  sadder  เศร้ากว่า    

thin  ผอม  thinner  ผอมกว่า 

wet  เปียก  wetter  เปียกกว่า  

3. ค าadjectiveท่ีลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปล่ียน y เป็น i แล้วเติม –er เช่น 

      angry  โกรธ  angrier  โกรธกว่า 

    dirty  สกปรก  dirtier  สกปรกกว่า  

early  เร็ว  earlier   เร็วกว่า 

funny  สนุก  funnier  สนุกกว่า      

happy  มีความสุข happier มความสุขกว่า 

heavy  หนัก  heavier  หนักกว่า 

  easy  ง่าย  easier  ง่ายกว่า 

    pretty  น่ารัก  prettier  น่ารักกว่า  

sunny  สว่าง  sunnier  สว่างกว่า 

4. Adjective ท่ีเป็นค าสามพยางค์และadjectiveท่ีลงท้ายด้วย –ed และ –ing ให้เติม more หน้าค า 

adjective เหล่านั้น เช่น 

beautiful สวย  more beautiful.  สวยกว่า 

comfortable สบาย  more comfortable.  สบายกว่า 



interesting น่าสนใจ  more interesting. น่าสนใจ กว่า 

exciting น่าต่ืนเต้น more exciting.  น่าต่ืนเต้นกว่า 

important ส าคัญ  more important. ส าคัญกว่า 

worried รู้สึกกังวล more worried.  รู้สึกกังวลกว่า 

tired  รู้สึกเหนื่อย more tired.   รู้สึกเหนื่อยกว่า 

Adjective และadverb บางค าท่ีมีรูปอยู่ในขั้นกว่าไม่เป็นไปตามกฎ เช่น  

good  ดี  better  ดีกว่า 

bad  เลว  worse  เลว 

well  ดี  better  ดีกว่า 

much  มาก  more  มากกว่า 

many   มาก  more  มากกว่า 

  little  น้อย  less  น้อยกว่า 

  far  ไกล  farther  ไกลกว่า 

 

5.   Bobby is 13 years old.  บ๊อบบี้อายุสิบสามปี His brother is 17.  Bobby is _____ than his brother. 

พี่ชายของเขาอายุสิบเจ็ดปี บ๊อบบี้อายุ ______ กว่าพี่ชายของเขา 

  a.  too young  เด็กมาก อ่อนมาก    b. younger เด็กกว่า อ่อนกว่า 

c.  youngest  เด็กท่ีสุด อ่อนท่ีสุด   d. young หนุ่ม เด็ก อ่อน 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  b. younger เด็กกว่า อ่อนกว่า 

อ่านค าอธิบายเพิ่มเติมในข้อ 4 



หลังจากท่ีได้ลองท าแบบทดสอบ ตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับ

ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ

กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

 

 

 



 Test Tip 31 

          Runy 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความ

ท่ีต่อเนื่องมาจาก Test Tip 30  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มท าแบบทดสอบได้

เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกท่ีให้มา  

1.  He has around $20.00 in his pocket. 

  a.  about     b.  exactly 

  c.  less than        d.  more than 

2.  I forgot my toothbrush.  I can’t clean _______.  

  a.  my hair       b.  my fingers  

  c.  my teeth     d.  my ears   

3.   When I visit another country, I must have ______.    

  a.  a map      b.  a camera 

  c.  American dollars     d.  a passport 

 4.   Not many people were at the BX today. 

a.  a lot of      b.  a few 

  c.  a hundred      d.  too many 

5.   When you get lost, you need ______. 

  a.  a suitcase       b. a map  

c.  a train      d. a shirt 

 



เมื่อท าแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 

 

 

1.  He has around $20.00 in his pocket. เขามีเงินประมาณยี่สิบเหรียญอยู่ในกระเป๋าของเขา 

  a.  about  ประมาณ    b.  exactly  ถูกต้อง แม่นย า เท่ียงตรง 

  c.  less than  น้อยกว่า    d.  more than  มากกว่า 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  a.  about  ประมาณ 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 นอกจาก about ยังมีค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน ได้แก่ approximately เช่น  

The journey took approximately seven hours. การเดินทางใช้เวลาประมาณเจ็ดช่ัวโมง   

 exactly ถูกต้อง แม่นย า เท่ียงตรง (used to emphasize that something correct in every detail) 

ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน คือ precisely เช่น 

It is exactly 0900 o’clock.  เป็นเวลาเก้าโมงตรง 

The meeting starts at 2 o’clock precisely.  การประชุมเริ่มเวลาบ่ายสองโมงตรง 

2.  I forgot my toothbrush.  I can’t clean _______.  ผมลืมแปรงสีฟัน ผมไม่สามารถท าความสะอาด _____ ได้ 

  a.  my hair  ผมของผม    b.  my fingers  นิ้วของผม 

  c.  my teeth  ฟันของผม   d.  my ears  หูของผม 

http://www.google.co.th/imgres?q=twenty+dollars+in+my+pocket&um=1&hl=en&sa=N&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=3dH6u0DI7IiKKM:&imgrefurl=http://www.theprospectorsite.com/blog/?tag=gold-coin&docid=zJ4mf3JRjwQWtM&imgurl=http://www.theprospectorsite.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/20-dollar-bill-new-front-back.jpg&w=669&h=585&ei=nx9PT8_4BIOkiAe0v-nlCw&zoom=1


  ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  c.  my teeth ฟันของผม  

 

3.   When I visit another country, I must have ______.   เมื่อผมเดินทางไปประเทศอื่น ผมต้องมี ____ 

  a.  a map  แผนท่ี    b.  a camera  กล้องถ่ายรูป 

  c.  American dollars  เงินดอลล่าร์อเมริกัน d.  a passport  หนังสือเดินทาง 

  ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  d.  a passport  หนังสือเดินทาง 

 

 4.   Not many people were at the BX today. มีคนไม่มากท่ีร้านค้าวันนี้ 

a.  a lot of  มาก    b.  a few  น้อย 

  c.  a hundred  หนึ่งร้อย    d.  too many  มากเกินไป 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ b.  a few  น้อย 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=brush+teeth&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=AzF_neCXJSK4GM:&imgrefurl=http://www.sophisticatededge.com/how-to-brush-teeth-after-wisdom-tooth-removal.html&docid=9rvUPEizLo1FuM&imgurl=http://www.sophisticatededge.com/assets/images/Health/Oral Health/how-to-brush-teeth-after-wisdom-teeth.jpg&w=390&h=260&ei=IyBPT9_vDq6ViQeL26XjCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=toothbrush&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=2XitErLB3aMaCM:&imgrefurl=http://brushingyourteeth.com/when-to-replace-a-toothbrush/&docid=jOikCKPHv5A1tM&imgurl=http://brushingyourteeth.com/wp-content/uploads/2011/08/Replace-a-Toothbrush-3.jpg&w=619&h=729&ei=CyFPT6nhKJGuiQepnvnrCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=passport&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=RW-Bx4TTgcnAsM:&imgrefurl=http://atcloud.com/stories/56125&docid=kiRlk-1tN7UsbM&imgurl=http://statics.atcloud.com/files/comments/92/929700/images/1_display.jpg&w=371&h=495&ei=cyFPT77RLcGgiQfXzfn6Cw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=Thai+passport&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=McCUw6FUspy3yM:&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/stock-images-thai-passport-book-and-thai-baht-coins-image16977804&docid=n9-8HrU0DXWagM&imgurl=http://www.dreamstime.com/thai-passport-book-and-thai-baht-coins-thumb16977804.jpg&w=400&h=409&ei=nSFPT5fFHPCuiQe2vc3qCw&zoom=1


 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 BX เป็นค าย่อของ Base Exchange ซึ่งเป็นค าศัพท์เฉพาะของทหารอากาศ หมายถึงร้านค้าในฐานทัพซึ่ง

มีอยู่ในฐานทัพของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ัวโลก (A Base Exchange: BX (US Air Force terminology) 

is a type of retail store operating on United States military installations worldwide.) 

(อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Base_Exchange) 

ร้านค้าของทหารบกใช้ค าว่า PX: Post Exchange 

ร้านค้าของทหารเรือใช้ NEX: Navy Exchange  

ร้านค้าของนาวิกโยธินใช้ MCX: Marine Corps Exchange 

ร้านค้าของหน่วยรักษาความปลอดภัยชายฝ่ังใช้ CGX: Coast Guard Exchange  

 A lot of, lots of มีความหมายว่า มาก ใช้กับค านามนับได้และค านามนับไม่ได้ในประโยคบอกเล่า 

ค าถามและปฏิเสธ เช่น 

 There’s a lot of butter. (มีเนยมาก) 

 I have lots of friends. (ฉันมีเพื่อนมาก) 

 Are there lots of tourists in your country? (มีนักท่องเท่ียวจ านวนมากในประเทศของคุณใช่ไหม) 

 There isn’t a lot of butter, but there’s enough. (มีเนยไม่มากแต่มีพอ) 

 A few, a little มีความหมายว่า เล็กน้อย 

A few ใช้กับค านามนับได้ เช่น 

 There are a few eggs left, but not many. (มีไข่อยู่จ านวนหนึ่งแต่ไม่มาก) 

A little ใช้กับค านามนับไม่ได้ เช่น 

 Can you give me a little help? (คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม) 

 Many มีความหมายว่า มาก ใช้กับค านามนับได้ ในประโยคค าถามและประโยคปฏิเสธ เช่น 

 How many people were at the party? (มีคนอยู่ท่ีงานเล้ียงเท่าไร) 

http://en.wikipedia.org/wiki/US_Air_Force
http://en.wikipedia.org/wiki/Retail_store
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_military
http://www.google.co.th/imgres?q=base+exchange&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=0Pjnv49Ic-vK5M:&imgrefurl=http://www.offutt.af.mil/photos/mediagallery.asp?galleryID=1853&page=111&docid=Co60nX2BXrOcIM&imgurl=http://www.offutt.af.mil/shared/media/photodb/photos/080627-O-9999D-002.jpg&w=1800&h=1200&ei=nCJPT4WyM8iUiAfo9JjCCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=base+exchange&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=6z1VHZrjVl5znM:&imgrefurl=http://www.edwards.af.mil/photos/mediagallery.asp?galleryID=2549&page=57&docid=HMTVOmfE79pA4M&imgurl=http://www.edwards.af.mil/shared/media/photodb/web/080404-F-6912S-033.jpg&w=340&h=257&ei=nCJPT4WyM8iUiAfo9JjCCw&zoom=1


 I didn’t take many photos on vacation. (ฉันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมากนักตอนช่วงหยุดพักผ่อน) 

 

 

นอกจากนี้ยังมีค าและส านวนท่ีใช้แสดงจ านวน (expressions of quantity) อื่น ๆ ท่ีพบในข้อสอบECL ดังนี ้

เราใช้  ค านามนับได้ ค านามนับไม่ได้ ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ 
some      
any      

lots of/ 
a lot of      

many      
much      
a few      
a little      

 

สรุปการใช้ค าบอกจ านวน Expressions of Quantity 
 
Some and any ใช้กับค านามนับได้และค านามนับไม่ได้ 
1. Some ใช้ในประโยคบอกเล่า เช่น 
I’d like some sugar. ฉันต้องการน้ าตาล 
 
2. Any ใช้ในประโยคค าถามและประโยคปฏิเสธ เช่น 
Is there any sugar in this coffee? มีน้ าตาลในกาแฟไหม 
Do you have any brothers and sisters? คุณมีพี่/น้องชายและพี่/น้องสาวไหม 
We don’t have any dishwashing liquid. เราไม่มีน้ ายาล้างจาน 
I didn’t buy any apples. ฉันไม่ได้ซื้อแอปเปิล 
 
3. Some ใช้ในประโยคค าถามท่ีมีความหมายในเชิงขอร้องหรือเสนอให้ เช่น 
Can I have some cake? ขอกินเค้กได้ไหม 
Would you like some soda? คุณต้องการเครื่องด่ืมไหม 
 
Much and Many 
1. much ใช้กับค านามนับไม่ได้ ในประโยคค าถามและประโยคปฏิเสธ เช่น 



How much money do we have? เรามีเงินเท่าไร 
There isn’t much milk left. นมเหลือไม่มาก 
 
2. many ใช้กับค านามนับได้ ในประโยคค าถามและประโยคปฏิเสธ เช่น 
How many people were at the party? มีคนอยู่ท่ีงานเล้ียงเท่าไร 
I didn’t take many photos on vacation. ฉันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมากนักตอนช่วงหยุดพักผ่อน 
 
A lot of, lots of ใช้กับค านามนับได้และค านามนับไม่ได้ในประโยคบอกเล่า ค าถามและปฏิเสธ เช่น 
There’s a lot of butter. มีเนยมาก 
I have lots of friends. ฉันมีเพื่อนมาก 
Are there lots of tourists in your country? มีนักท่องเท่ียวจ านวนมากในประเทศของคุณใช่ไหม 
There isn’t a lot of butter, but there’s enough. มีเนยไม่มากแต่มีพอ 
 
A few, a little มีความหมายว่า เล็กน้อย 
1. A few ใช้กับค านามนับได้ เช่น 
There are a few eggs left, but not many. มีไข่อยู่จ านวนหนึ่งแต่ไม่มาก 
 
2. A little ใช้กับค านามนับไม่ได้ เช่น 
Can you give me a little help? คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม 
 
นอกจากนี้ยังมี a great deal of และ plenty of มีความหมายว่า มาก 
1. a great deal of ใช้กับค านามนับไม่ได้ เช่น  
She has a great deal of money. เธอมีเงินมาก 
He spent a great deal of time writing that novel. เขาใช้เวลามากเขียนนวนิยาย 
 
2. plenty of ใช้กับค านามนับได้และค านามนับไม่ได้เช่น 
I’ve plenty of time. ฉันมีเวลามาก 
There are plenty of trees in my garden. มีต้นไม้ในสวนจ านวนมาก 
 

5.   When you get lost, you need ______. เมื่อคุณหลงทาง คุณต้องการ _____ 

  a.  a suitcase  กระเป๋าเส้ือผ้า   b. a map  แผนท่ี 

c.  a train  รถไฟ    d. a shirt  เส้ือเชิร์ต 



ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ b. a map  แผนท่ี 

 

หลังจากท่ีได้ลองท าแบบทดสอบ ตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับ

ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ

กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

http://www.google.co.th/imgres?q=lackland+afb+map&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=4FvXWQPZZ0BSmM:&imgrefurl=http://usafmtia.org/Lackland/&docid=sHZ0uYdLVAUWgM&imgurl=http://usafmtia.org/Lackland/images/index/SanAntonioMap600.jpg&w=600&h=329&ei=QSRPT4_4AcK0iQef2e3ACw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=lackland+afb+map&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=J1NjCvv5b8zRbM:&imgrefurl=http://www.rodewayinn.com/hotel-san_antonio-texas-TX554&docid=-y2oiGVdO5QMbM&imgurl=http://www.rodewayinn.com/media/Maps/TX/TX554.gif&w=414&h=280&ei=QSRPT4_4AcK0iQef2e3ACw&zoom=1


Test Tip 32 

          Runy 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความท่ีต่อ

เนื่องมาจาก Test Tip 31  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความ

พร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มท าแบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่าน

อ่านโจทย์และเลือกค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกท่ีให้มา  

1.  Gasoline is used ______. 

  a.  in car      b.  in medicine    

  c.  in drink         d.  in food 

2.  Because I was confused in the big city, I _______. 

  a.  was hungry      b.  got lost  

  c.  fell down     d.  bought a car   

3.   She had a wonderful time at the party. 

  a.  very bad      b.  very difficult 

  c.  very good     d.  very sad 

 4.   When John thanked me, I said “____.” 

a.  Fine, thanks    b.  Hello 

  c.  You’re welcome    d.  Yes, please 

5.   If I want to go skiing, I must have ______. 

  a.  a red cap     b. good food 

c.  deep snow     d. a car 



เมื่อท าแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 

 

 

 

1.  Gasoline is used ______.  น้ ามันถูกใช้ ______ 

  a.  in car  ในรถยนต์    b.  in medicine  ในยา 

  c.  in drink  ในเครื่องด่ืม    d.  in food  ในอาหาร 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  a.  in car  ในรถยนต์ 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

โดยท่ัวไปแล้วประโยคมีสองแบบคือ ประโยคท่ีประธานเป็นผู้กระท ากริยาเรียกว่า Active Voice ส่วนประโยคท่ี

ประธานเป็นผู้ถูกกระท าเรียกว่า Passive Voice รูปแบบของ Passive Voice ประกอบด้วย  

ประธาน ( subject ) + กริยา ( verb to be + past participle หรือ กริยาช่องท่ี ๓ ) ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

    Active Voice   Passive Voice 

    ทอมกินข้าว                   ข้าวถูกกินโดยทอม 

Present Simple Tense Tom eats rice.   Rice is eaten by Tom. 

Present Continuous Tense Tom is eating rice.          Rice is being eaten by Tom. 

Present Perfect Tense Tom has eaten rice.  Rice has been eaten by Tom. 

http://www.google.co.th/imgres?q=gasoline&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=KoHIkiGT400hzM:&imgrefurl=http://musclecarclub.com/petrol/&docid=Yut5VM3NJFjzKM&imgurl=http://musclecarclub.com/petrol/free_gasoline_prices.jpg&w=295&h=303&ei=VyVPT-34H42ZiQeB94nZCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=gasoline&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=Uo0WEZeuue9r3M:&imgrefurl=http://auto.howstuffworks.com/premium-gas-luxury-vehicles.htm&docid=XcVhPEmaXEQoJM&imgurl=http://static.ddmcdn.com/gif/premium-gasoline-1.jpg&w=400&h=300&ei=VyVPT-34H42ZiQeB94nZCw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=108525652733412896917&page=5&tbnh=122&tbnw=163&start=57&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:57&tx=95&ty=56


Past Simple Tense  Tom ate rice.   Rice was eaten by Tom. 

Past Continuous Tense Tom was eating rice.      Rice was being eaten by Tom. 

Past Perfect Tense Tom had eaten rice.       Rice had been eaten by Tom. 

Future Simple Tense Tom will eat rice.  Rice will be eaten by Tom. 

Future Perfect Tense           Tom will have eaten rice.   Rice will have been eaten by Tom.  

 

2.  Because I was confused in the big city, I _______. เพราะว่าผมรู้สึกสับสนในเมืองใหญ่ ผม_____ 

  a.  was hungry  หิว    b.  got lost  หลงทาง 

  c.  fell down  หกล้ม    d.  bought a car  ซื้อรถ 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ b. got lost หลงทาง 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

ค าว่า confused ในประโยค Because I was confused in the big city, I ____.  เป็นกริยากลุ่มพิเศษ 

พวกเดียวกับ interest, surprise, please, bore, amuse, disappoint, satisfy, annoy, excite, terrify ซึ่งมี

ความหมายว่า “ท าให้….” และท าหน้าท่ีเป็นค าคุณศัพท์ (adjective) ก็ได้ 

http://www.google.co.th/imgres?q=eat+rice&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=dF7oKZNzRp9ImM:&imgrefurl=http://munfitnessblog.com/5-dietary-changes-that-helped-me-lose-12-kilos-in-6-months/&docid=ynt3r10fcHCRuM&imgurl=http://munfitnessblog.com/wp-content/uploads/2011/02/Eat-Rice-with-Chopstick.jpg&w=400&h=227&ei=vyVPT9GUFcORiQeh4MnYCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=eat+rice&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=0-qp6oQT-FQHRM:&imgrefurl=http://whatgives365.wordpress.com/2010/08/18/uncle-ben-eat-your-heart-out/&docid=t29Rwf8oboJ2BM&imgurl=http://whatgives365.files.wordpress.com/2010/08/june-2010-dourados-103.jpg&w=3264&h=2448&ei=vyVPT9GUFcORiQeh4MnYCw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=108525652733412896917&page=3&tbnh=122&tbnw=159&start=27&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:27&tx=98&ty=80
http://www.google.co.th/imgres?q=confused+face+get+lost&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=Wc997qeRCc6LfM:&imgrefurl=http://blog.vecci.org.au/2010/12/22/reform-needed-on-public-holidays/&docid=XlAWQIl6-uY6jM&imgurl=http://thevecciblog.files.wordpress.com/2010/12/confused-face1.jpg?w=450&w=426&h=282&ei=tiZPT5OSO6KaiAf0waDmCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=The+man+gets+lost+in+the+big+city&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=AVFjhiVquUr_9M:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/ashi/5918323117/&docid=46JGndqw2cCnTM&itg=1&imgurl=http://farm7.staticflickr.com/6006/5918323117_c3750c29fe_z.jpg&w=426&h=640&ei=YidPT5eoGOuNiAeqpPHyCw&zoom=1


 verb BE + verb of feeling (กริยาแสดงความรู้สึก) ท่ีท าหน้าท่ีเหมือนค าคุณศัพท์ verb of feeling นั้น

อาจจะอยู่ในรูป ing หรือ V3 เช่นกันแล้วแต่ความหมาย แปลง่าย ๆ  คือ                             

______ing   =   น่า___________ 

______ed   =    รู้สึก__________ 

เช่น      exciting น่าต่ืนเต้น           excited  รู้สึกต่ืนเต้น 
  interesting น่าสนใจ             interested รู้สึกสนใจ 
  boring  น่าเบ่ือ              bored  รู้สึกเบ่ือ                เป็นต้น 
ตัวอย่างประโยค 

The football match is exciting. I am excited.    

การแข่งขันฟุตบอลคู่นี้น่าต่ืนเต้น  ผมรู้สึกตื่นเต้น                                    

 The book is interesting.  I am interested in this book. 

 หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ   ผมรู้สึกสนใจในหนังสือเล่มนี้ 

 The meeting is boring.   I am bored with the meeting. 

การประชุมครั้งนี้น่าเบ่ือ   ผมรู้สึกเบ่ือกับการประชุมครั้งนี้ 

3.   She had a wonderful time at the party. เธอมีช่วงเวลาท่ียอดเย่ียมท่ีงานเล้ียงสังสรรค์ 

  a.  very bad  แย่มาก    b.  very difficult  ยากมาก 

  c.  very good  ดีมาก    d.  very sad  เศร้ามาก 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ c. very good  ดีมาก 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=at+the+party&start=199&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=SR0VuKOz2_8l6M:&imgrefurl=http://www.mommyshorts.com/2010/12/how-to-throw-a-1st-birthday-party-in-24-hours.html&docid=Jef0rplMA9lK3M&imgurl=http://themommyproject.typepad.com/.a/6a0133f30ae399970b0148c68b7c26970c-500wi&w=500&h=375&ei=eipPT67nG-eYiAfTuZXXCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=at+the+party&start=293&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=aKPv7hZ4bw__OM:&imgrefurl=http://www.broadstreet-rugby.co.uk/ipc/christmas-party-nights-in-coventry.html&docid=JfRRQx6gc_gY7M&imgurl=http://www.broadstreet-rugby.co.uk/ipc/images/stories/christmas-party/christmas-party-nights-in-coventry-at-the-ivor-preece-centre-home-to-broadstreet-rfc.jpg&w=400&h=300&ei=jCpPT5WhA4SSiQeOnsTPCw&zoom=1


ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 รู้สึกสนุก หรือมีช่วงเวลาท่ีดี ส านวนภาษาอังกฤษ ใช้  

have a wonderful time, have a good time, have a very good time หรือ enjoy เช่น 

I enjoy the party very much. 

I have a (very) good time at the party. 

I have a wonderful time at the party. 

 

 

 

 4.   When John thanked me, I said “____.” เมื่อจอห์นขอบคุณผม ผมพูดว่า_____ 

a.  Fine, thanks สบายดี ขอบคุณ   b.  Hello สวัสดี 

  c.  You’re welcome ด้วยความยินดี   d.  Yes, please ครับ ได้โปรด 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ c. You’re welcome ด้วยความยินดี 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=introduce+a+friend&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=p24qH1QD3dsFqM:&imgrefurl=http://health.howstuffworks.com/relationships/advice/how-to-introduce-girlfriend-to-friends.htm&docid=yjLgnj3HK_E9mM&imgurl=http://static.ddmcdn.com/gif/introduce-girlfriend-friend-1.jpg&w=360&h=240&ei=jitPT7z_M4SViQeT9Y3zCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=introduce+a+friend&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=pSY311Cje4W41M:&imgrefurl=http://craftersfocus4eontic.wordpress.com/2008/01/&docid=5e1_GxioS_bIqM&imgurl=http://craftersfocus4eontic.files.wordpress.com/2008/01/introduce1.jpg&w=350&h=233&ei=jitPT7z_M4SViQeT9Y3zCw&zoom=1


 

 ค าทักทาย (greetings) และการตอบ (responses) 

 

ค าทักทาย (greetings) การตอบ (responses) 

เป็นทางการ (formal)  
Good morning 

Good afternoon 
Good evening 

ไม่เป็นทางการ (informal)  
Hello 

Hi 

 
Good morning 

Good afternoon 
Good evening 

 
Hello 

Hi 
ค าถามเรื่องสุขภาพและสถานการณ์ท่ัวไป การตอบ (responses) 

เป็นทางการ (formal)  
How are you? 

 
 
 
 

ไม่เป็นทางการ (informal)  
How’s it going? 
How are things? 

How’s everything? 
How are you doing? 

เป็นทางการ (formal)  
I’m doing very well, thank you. And you? 
I’m fine, thank you.  And you? 
Very well, thank you.  And you? 
Fine, thank you. 
 
ไม่เป็นทางการ (informal)  
Fine, thanks. 
Great, thanks. 
Not too bad. / OK. / All right. / So so. 

 

 ค าตอบรับค าขอบคุณ  

http://www.google.co.th/imgres?q=thank+you+your+welcome&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=8KC2fGHD3ev79M:&imgrefurl=http://davidwalker62.wordpress.com/&docid=dPKoDVc3Ojmw8M&imgurl=http://davidwalker62.files.wordpress.com/2009/12/thank-you.jpg&w=565&h=850&ei=XyxPT76RNqOTiAfui7n6Cw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=thank+you+your+welcome&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=UlvdMOuaMPdVBM:&imgrefurl=http://www.yourewelcomecards.com/card-giving-etiquette/what-is-a-good-response-to-a-thank-you-card/&docid=Gt57UysbIWlq_M&imgurl=http://www.yourewelcomecards.com/wp-content/uploads/2009/02/thank-you-card-response.jpg&w=300&h=230&ei=XyxPT76RNqOTiAfui7n6Cw&zoom=1&iact=rc&dur=203&sig=108525652733412896917&page=2&tbnh=123&tbnw=160&start=12&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:12&tx=81&ty=71
http://www.google.co.th/imgres?q=thank+you+your+welcome&um=1&hl=en&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=XF5JByW8OPYJEM:&imgrefurl=http://www.susandimickele.com/tag/work&docid=2ly1x9B0FTar2M&imgurl=http://www.susandimickele.com/wp-content/uploads/2012/01/saying-no-problem-instead-of-you_re-welcome-7-420x300.jpg&w=420&h=300&ei=XyxPT76RNqOTiAfui7n6Cw&zoom=1


- You’re welcome. 

- My pleasure. 

- Don’t mention it. 

- Not at all. 

- Any time. 

- No problem. 

 

ตัวอย่างบทสนทนา 

Tim : Thank you very much for the gift. ขอบคุณมากส าหรับของขวัญ 

Suda : Don’t mention it.  ไม่เป็นไร 

********** 

Vipa : That’s very kind of you .Thanks. คุณใจดีมาก ขอบคุณค่ะ 

Suda : It’s my pleasure.  ยินดีค่ะ 

*********** 

 เมื่อมีคนมาเสนอให้ความช่วยเหลือ เชิญให้ทานอาหาร ด่ืมเครื่องด่ืม ถ้ารับให้ตอบ Yes, please.  ถ้าไม่ต้องการ

ให้ตอบปฏิเสธ No, thank you. หรือ No, thanks. เช่น 

A:  Would you like some drink?  คุณต้องการเครื่องด่ืมไหม 

B:   Yes, please. / No, thank you.  ต้องการค่ะ ขอบคุณค่ะ / ไม่ต้องการค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

 

5.   If I want to go skiing, I must have ______.  ถ้าผมต้องการไปเล่นสกี ผมต้องมี_____ 

  a.  a red cap  หมวกแก๊ปสีแดง   b. good food  อาหารดี 

c.  deep snow  หิมะหนา ๆ    d. a car  รถยนต์หนึ่งคัน 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ c. deep snow  หิมะหนา ๆ  



 

ในข้อสอบ ECL มีกลุ่มค ากริยาท่ีต้องตามด้วย Gerund (กริยาเติม ing) หลายค า ได้แก่ 
enjoy 
avoid 
mind 
be worth 

ชอบ, สนุกสนาน 
หลีกเล่ียง 
รังเกียจ 
มีคุณค่า 

finish 
postpone 
look forward to 
go 

เสร็จ, ท าเสร็จ 
เล่ือนออกไป 
ต้ังหน้าต้ังตาคอย 
ไป 

 
ตัวอย่างประโยค 
I enjoy listening to music. ฉันชอบฟังเพลง 
Have you finished doing your homework? ท าการบ้านเสร็จหรือยัง 
He tried to avoid answering my question. เขาพยายามหลีกเล่ียงไม่ตอบค าถามฉัน 
I have postponed writing a letter so many times. I really must do it today. 
ฉันเล่ือนการเขียนจดหมายหลายครั้งแล้ว  วันนี้ต้องเขียนซะที 
Would you mind closing the door? รังเกียจท่ีจะปิดประตูให้หน่อยได้ไหม 
I look forward to getting your letter. ฉันจะ(ต้ังหน้าต้ังตา) รอจดหมายคุณ 
This book is worth reading. หนังสือเล่มนี้มีค่าสมควรแก่การอ่าน 
He goes fishing on Sundays. เขาไปตกปลาทุกวันอาทิตย์ 
She goes shopping every day. หล่อนไปซื้อของทุกวัน 
They go swimming in the afternoon. พวกเขาไปว่ายน้ าตอนบ่าย 
 

หลังจากท่ีได้ลองท าแบบทดสอบ ตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกองทัพอากาศ 

ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=go+skiing&um=1&hl=en&sa=X&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=K6SlzgMzIOissM:&imgrefurl=http://www.johnharveyphoto.com/Life/01_2006/LetsGoSkiing.html&docid=US7YzA-kBfOCtM&imgurl=http://www.johnharveyphoto.com/Life/01_2006/LetsGoSkiingLg.jpg&w=1999&h=1328&ei=ii1PT6X5LYafiQeLo9nzCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=go+skiing&um=1&hl=en&sa=X&qscrl=1&nord=1&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=nr7jCT97g1PAnM:&imgrefurl=http://www.turns-all-year.com/indexyrsimages/millerd/pho.html&docid=MoZvusYsNJ6ujM&imgurl=http://www.turns-all-year.com/indexyrsimages/millerd/millerd.jpg&w=680&h=520&ei=ii1PT6X5LYafiQeLo9nzCw&zoom=1&iact=rc&dur=16&sig=108525652733412896917&page=2&tbnh=111&tbnw=143&start=12&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:12&tx=70&ty=106


Test Tip 33 

          Runy 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความ  

ท่ีต่อเนื่องมาจาก Test Tip 32  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็น 

การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มท าแบบทดสอบ  

ได้เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกท่ีให้มา  

1.  I am hungry.  I want _____. 

  a.  a glass of water    b.  a steak 

  c.  some sleep     d.  some money 

2.  Mike doesn’t like to sing.  He doesn’t like to dance _____. 

  a.  too      b. neither 

  c.  never     d.  either 

3.   I drive five miles _____ school every day. 

  a.  by and for     b.  off and on 

  c.  to and from    d.  in and out 

4.   This train stops at every station.  It is ______. 

a.  a local train    b.  an old train 

  c.  an express train    d.  a cheap train 

5.   A safe way to carry money is by using ______. 

  a.  traveler’s checks    b. foreign coins 

c.  large bills     d. American dollars 

 



เมื่อท าแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 

 

1.  I am hungry.  I want _____. ผมหิว ผมต้องการ_____ 

  a.  a glass of water น้ าหนึ่งแก้ว    b.  a steak  สเต๊กหนึ่งช้ิน 

  c.  some sleep  นอนหลับ   d.  some money  เงินจ านวนหนึ่ง 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  b.  a steak  สเต๊กหนึ่งช้ิน 

 

2.  Mike doesn’t like to sing.  He doesn’t like to dance _____. ไมค์ไม่ชอบร้องเพลง เขาไม่ชอบเต้นร า_____ 

  a. too  ด้วยเหมือนกัน    b. neither  ไม่....เหมือนกัน 

  c. never  ไม่เคย     d. either  ไม่...เหมือนกัน 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ d.  either  ไม่...เหมือนกัน 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=steak&um=1&hl=th&sa=N&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=P8dlayM8Zc4dXM:&imgrefurl=http://www.learners.in.th/media/files/230921&docid=CyRvc9-xGDyi2M&imgurl=http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/230/921/original_steak.jpg?1285427726&w=1302&h=1020&ei=UjBPT8yMA-GTiQfEn6TzCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=sing+and+dance&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=_xKcZcCTz9dtMM:&imgrefurl=http://mileycyruspicture.net/miley-cyrus-sing-and-dance-powerfully.html/&docid=OpKoafZAFypykM&imgurl=http://mileycyruspicture.net/wp-content/uploads/2011/11/Miley-Cyrus-sing-and-dance-powerfully.jpg&w=600&h=800&ei=tzBPT6SJCaKjiAeOvqHpCw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=sing+and+dance&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=lg2I3rR7EN-7dM:&imgrefurl=http://www.goodbyetv.com/page/225&docid=lOXcMgtTK5VpEM&imgurl=http://www.goodbyetv.com/wp-content/uploads/2010/06/fred-ginger2-280x300.jpg&w=280&h=300&ei=tzBPT6SJCaKjiAeOvqHpCw&zoom=1


 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

Connected Statements คือประโยคท่ีเป็นไปในท านองเดียวกันกับประโยคแรกที่น ามา เป็นการพูดส้ัน ๆ 

กะทัดรัดได้ใจความแทนการพูดซ้ ากับประโยคแรกที่ท าให้เยิ่นเย้อ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. ประโยคบอกเล่าคล้อยตามกัน 
๒. ประโยคปฏิเสธคล้อยตามกัน 

 
๑. ประโยคบอกเล่าคล้อยตามกันเราจะใช้ ๒ ค าคือ so และ too โดยมีโครงสร้างดังนี้ 

 
 

So 

 

Verb Be/ 
Verb ช่วยอื่นๆ/ 

Verb Do 

 
ประธาน 

  
ประธาน 

 

Verb Be/ 
Verb ช่วยอื่นๆ/ 

Verb Do 

 
too 

 

 
ตัวอย่างประโยค 

 

A: He is an officer in the military service.     เขาเป็นทหารอยู่ในกองทัพ 

B: So am I.    หรือ  I am, too. ผมก็เป็นทหารอยู่ในกองทัพเหมือนกัน 

 

A:  She can swim very well.  เธอว่ายน้ าเก่งมาก 

B: So can I.  หรือ  I can, too.  ผมก็ว่ายน้ าเก่งมากเหมือนกัน 

  

A: I have read that book already.          ผมเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว 

B: So has Mary.  หรือ  Mary has, too.  แมรี่ก็เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเหมือนกัน 

  

A: I like to read books.             ผมชอบอ่านหนังสือ 

B: So does my daughter.  หรือ  My daughter does, too. ลูกสาวของผมก็ชอบอ่านหนังสือ 
เหมือนกัน 



A: John went to the movie last night.         จอห์นไปดูหนังเมื่อคืนนี ้

B: So did I.  หรือ  I did, too.  ผมก็ไปดูหนังเมื่อคืนนี้เหมือนกัน 

    

๒. ประโยคปฏิเสธคล้อยตามกัน เราจะใช้ ๒ ค าคือ neither และ either โดยมีโครงสร้างดังนี้ 

 
Neither 

 

Verb Be/ 
Verb ช่วยอื่นๆ/ 

Verb Do 

 
ประธาน 

  
ประธาน 

 

Verb Be/ 
Verb ช่วยอื่นๆ/+not 

Verb Do 
 

 
either 

 

ตัวอย่างประโยค 

A: I’m not hungry.       ผมไม่หิว  

B: Neither am I.  หรือ  I’m not either. ผมก็ไม่หิวเหมือนกัน 

    

A: I can’t swim.                      ผมว่ายน้ าไม่เป็น   

B: Neither can I  หรือ  I can’t either.  ผมก็ว่ายน้ าไม่เป็นเหมือนกัน 

      

A: She hasn’t done her homework yet.   เธอยังไม่ได้ท าการบ้าน  

B: Neither have I  หรือ  I haven’t either.  ผมก็ยังไม่ได้ท าการบ้านเหมือนกัน 

     

A: I don’t understand him.       ผมไม่เข้าใจเขา                                   

B: Neither do I.  หรือ  I don’t either.  ผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกัน 

 

A: I didn’t enjoy the party last night.       ผมไม่รู้สึกสนุกกับงานสังสรรค์เมื่อคืนนี้ 

B: Neither did I.  หรือ  I didn’t either.  ผมก็ไม่รู้สึกสนุกกับงานสังสรรค์เมื่อคืนนี้ 
เหมือนกัน   

 

 



3.   I drive five miles _____ school every day.  ผมขับรถห้าไมล์_____โรงเรียนทุกวัน 

  a.  by and for โดยและส าหรับ   b.  off and on  เป็นบางครั้งบางคราว 

  c.  to and from  ไปและกลับ   d.  in and out  เข้า ๆ ออก ๆ 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  c.  to and from  ไปและกลับ 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 off and on เป็นส านวน แปลว่า เป็นบางครั้งบางคราว มีความหมายเหมือนกับ now and then และ from 
time to time เช่น It rained off and on all day.  ฝนตก ๆ หยุด ๆ ตลอดท้ังวัน 

 to and from ไปและกลับ เช่น He walks to and from work every day. เขาเดินไปท างานและเดินกลับ
บ้านทุกวัน 

 in and out เข้า ๆ ออก ๆ (going regularly to a place) เช่น He was in and out of jail for most of 
his life. เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเข้า ๆ ออก ๆ จากคุก 
 

4.   This train stops at every station.  It is ______. รถไฟหยุดทุกสถานี มันเป็น____ 

a.  a local train  รถไฟท้องถิ่น     b.  an old train  รถไฟเก่า 

  c.  an express train  รถ(ไฟ)ด่วน  d.  a cheap train  รถไฟราคาถูก 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  a.  a local train รถไฟท้องถิ่น 

http://www.google.co.th/imgres?q=drive+to+and+from+work&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=NQX7ZA8rQCeAbM:&imgrefurl=http://menmedia.co.uk/manchestereveningnews/p/1019424&docid=VOC43ZU83CykLM&imgurl=http://m.gmgrd.co.uk/res/941.$plit/C_71_article_1019424_image_list_image_list_item_0_image.jpg?11/10/2007 13:33:23:044&w=298&h=298&ei=VTFPT_7_FKiciAej7Nz4Cw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=drive+to+and+from+work&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=tEp6hC11BZnnIM:&imgrefurl=http://seattletransitblog.com/2009/04/01/today-is-drive-to-work-day/&docid=JXMnSq46zv1j_M&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3608/3380028396_e46c3b7918.jpg&w=500&h=343&ei=VTFPT_7_FKiciAej7Nz4Cw&zoom=1


 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

A local train is a train that stops at all places on the route. (p.755: Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary) รถไฟท้องถิ่นคือรถไฟที่หยุดทุกสถานี 

An express train is a fast train which stops at very few stations. (p. 542: Collins, COBUILD English 

Dictionary for Advanced Learners)  รถ(ไฟ)ด่วนคือรถไฟที่หยุดจอดเพียงไม่กี่สถานี 

 

5.   A safe way to carry money is by using ______. วิธีท่ีปลอดภัยในการพกเงินติดตัวคือการใช้ ____. 

  a.  traveler’s checks  เช็คเดินทาง หรือตั๋วเงิน b. foreign coins  เงินเหรียญต่างประเทศ 

c.  large bills  ธนบัตรมูลค่าสูง    d. American dollars  เงินดอลล่าร์อเมริกัน 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ a.  traveler’s checks  เช็คเดินทางหรือตั๋วเงิน 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

Traveler’s Check เช็คเดินทาง หรือต๋ัวเงินส าหรับนักเดินทางออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการซื้อเล็กน้อยใช้จ่ายตามราคาหน้าต๋ัวต้องใช้ควบคู่กับพาสปอร์ตและทุกครั้งท่ีใช้ต้องเซ็นช่ือใหม่ให้
เหมือนกับลายเซ็นเดิมบนตั๋วเงินท่ีเซ็นไว้แล้วตั้งแต่ตอนซื้อ ราคาหน้าต๋ัวก็มีต้ังแต่ $20, $50, $100, $500, $1000 หรือ
อาจจะมีย่อยๆ ไปกว่านี้ข้อดีของ Traveler’s Check คือ สามารถใช้แทนเงินสดได้หลายร้านในอเมริกายอมรับเวลาเรา
ซื้อของและบางทีทอนเป็นเงินสดให้ด้วย  เอาเข้าบัญชีธนาคารแล้วเบิกได้เลย ถ้าหายก็อายัดได้  และถึงมีคนเก็บได้ก็ยาก
ท่ีจะไปแลกเป็นเงินสดเพราะต้องมีพาสปอร์ตและลายเซ็นช่ือท่ีเหมือนกัน 
  

http://www.google.co.th/imgres?q=local+train&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=k12o5V9k4oOHXM:&imgrefurl=http://mumbai.gemzies.com/show/entry_15622/Mumbai_Local_Trains.html&docid=uX98jALQtKNygM&imgurl=http://www.gemzies.com/img_photos/mumbai_local_trains_mumbai_f_fbe89f439718855ec0ac2b6209c72fce_490x350.png&w=490&h=350&ei=-TFPT92eMOOjiAfwjqn9Cw&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=local+train&um=1&hl=th&biw=960&bih=426&tbm=isch&tbnid=xQ8mzm9Yz2RC_M:&imgrefurl=http://moscowdailyshot.blogspot.com/2007/11/local-train.html&docid=8iqkoa4zzpU3LM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_vtYcXfggQbA/R0Gjkze0CYI/AAAAAAAAA0U/pqnm5tntXiU/s1600/local_train.jpg&w=1600&h=1200&ei=-TFPT92eMOOjiAfwjqn9Cw&zoom=1


   

หลังจากท่ีได้ลองท าแบบทดสอบ ตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ

กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=travellers+check&um=1&hl=th&sa=N&biw=960&bih=443&tbm=isch&tbnid=SXlCsTDMQhl4HM:&imgrefurl=http://thailandlandofsmiles.com/2009/03/17/travelers-checks-a-thing-of-the-past/&docid=g1OoV-rBFk7WiM&imgurl=http://thailandlandofsmiles.com/wp-content/uploads/2009/03/usapnl-amextravelerscheque-20dollars-2002-donatedunk_f.jpg&w=850&h=366&ei=-zRPT6COMsipiAem4_nQCw&zoom=1&iact=rc&dur=250&sig=108525652733412896917&page=1&tbnh=63&tbnw=146&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=102&ty=17


Test Tip 34 

             Runy 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความ

ท่ีต่อเนื่องมาจาก Test Tip 33  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มท าแบบทดสอบได้

เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกท่ีให้มา  

1.  They will watch TV for the rest of the evening. 

  a.  time they should study    b.  time they sleep 

  c.  time that is left    d.  time they should work 

2.  Dick used to drive a blue car. 

  a.  He drives a blue car every day.   

b. He did drive a blue car, but he doesn’t now. 

  c.  He is accustomed to driving a blue car. 

  d.  He likes to drive a blue car. 

3.   Select the correct sentence. 

  a.  Mrs. Dawson is writing I guess a letter. 

  b.  A letter Mrs. Dawson is writing I guess. 

  c.  I guess Mrs. Dawson is writing a letter. 

  d.  Mrs. Dawson a letter I guess is writing. 

4.   Select the correct sentence. 

a.  Some train stations are places confusing. 

b.  Are some train stations places confusing. 

  c.  Train stations some are confusing places. 

  d.  Some train stations are confusing places. 

5.   Select the correct sentence. 

  a.  We both wanted this movie to see an opportunity. 

  b.  An opportunity we both wanted this movie to see. 

c.  We both wanted an opportunity to see this movie. 

d.  To see this opportunity we both wanted an movie. 



เมื่อท าแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 

 

1.  They will watch TV for the rest of the evening. พวกเขาจะดูทีวีในช่วงเวลาท่ีเหลือตอนเย็น 

  a.  time they should study เวลาท่ีพวกเขาควรทบทวนบทเรียน    

b.  time they sleep  เวลาท่ีพวกเขาควรนอนหลับ  

  c.  time that is left  เวลาท่ีเหลือ    

d.  time they should work เวลาท่ีพวกเขาควรท างาน  

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  c.  time that is left เวลาท่ีเหลือ   

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 rest เป็นค านาม (noun) แปลว่า ส่วนท่ีเหลือ (the remaining part of something) เช่น  

the rest of the world ส่วนท่ีเหลือของโลก 

the rest of my life ส่วนท่ีเหลือของชีวิต 

the rest of his money เงินของเขาท่ีเหลืออยู่ 

     
 

2.  Dick used to drive a blue car.  ด๊ิกเคยขับรถสีน้ าเงิน 

  a.  He drives a blue car every day.  เขาขับรถสีน้ าเงินทุกวัน   

b. He did drive a blue car, but he doesn’t now. เขาเคยขับรถสีน้ าเงิน แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ขับแล้ว 

  c.  He is accustomed to driving a blue car. เขาคุ้นเคยกับการขับรถสีน้ าเงิน 

  d.  He likes to drive a blue car. เขาชอบขับรถสีน้ าเงิน 

http://www.google.co.th/imgres?q=watching+TV&um=1&hl=th&sa=N&biw=960&bih=443&tbm=isch&tbnid=m42FVM_X8kciSM:&imgrefurl=http://www.clipartof.com/interior_wall_decor/details/Cartoon-Man-Holding-Many-Remotes-And-Watching-Tv-Poster-Art-Print-442141&docid=ibUNIdZCmtTJAM&imgurl=http://images.clipartof.com/small/442141-Cartoon-Man-Holding-Many-Remotes-And-Watching-Tv-Poster-Art-Print.jpg&w=450&h=417&ei=IS1QT9KvE8XrrQfazNHWDQ&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=watching+TV&um=1&hl=th&sa=N&biw=960&bih=443&tbm=isch&tbnid=JMNI9qv8PzD5-M:&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/stock-image-kid-watching-tv-image9354421&docid=J62u-fsbykW5CM&imgurl=http://www.dreamstime.com/kid-watching-tv-thumb9354421.jpg&w=400&h=316&ei=IS1QT9KvE8XrrQfazNHWDQ&zoom=1


ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ b. He did drive a blue car, but he doesn’t now. เขาเคยขับรถสีน้ าเงิน 

แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ขับแล้ว 

                      

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 used to + infinitive (กริยาไม่เปล่ียนรูป)  แปลว่า เคย ใช้กับกิจกรรมท่ีเคยท าเป็นประจ าในอดีตแต่

ปัจจุบันไม่ท าแล้ว 

 

เช่น  
Tom used to go to karaoke bars every night.  
เมื่อก่อนนี้ทอมไปร้านคาราโอเกะทุกคืน (ความหมายแฝงคือปัจจุบันนี้เขาไม่ไปแล้ว) 
Jim used to be a good athlete.  จิมเคยเป็นนักกีฬาท่ีเก่ง 
  

 be/become/get accustomed to และ be/become/get used to มีความหมายว่า เคยชิน  
คุ้นเคย  

   be/become/get used to    

   be/become/get accustomed to     
   +  noun หรือ V-ing     

ตัวอย่างประโยค 

   be/become/get used to   + noun       be/become/get used to   + V-ing 

 

คุณจะคุ้นเคยกับอากาศร้อนในประเทศไทย 

You will be used to the hot weather in Thailand.    

You will become used to the hot weather in Thailand.  

You will get used to the hot weather in Thailand.   

 

คุณจะคุ้นเคยกับการอยู่ในประเทศไทย 

You will be used to living in Thailand.    

You will become used to living in Thailand. 

You will get used to living in Thailand.  

 

used to  +  infinitive (กริยาไม่เปล่ียนรูป) 

http://www.google.co.th/imgres?q=drive+a+car&um=1&hl=th&biw=960&bih=443&tbm=isch&tbnid=98OwBE0-icyCNM:&imgrefurl=http://www.foreignstudents.com/travel/car-club&docid=4kYDhM-9qveFiM&imgurl=http://www.foreignstudents.com/sites/default/files/webfm/car.jpg&w=660&h=420&ei=Xi1QT-PLNcHLrQe7htHkDQ&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=ride+a+bike&um=1&hl=th&biw=960&bih=443&tbm=isch&tbnid=q5fSvSDelrbOQM:&imgrefurl=http://jimmythejock.hubpages.com/hub/Teaching_your_Child_how_to_Ride_a_Bike&docid=Qf1w_-XESv-fOM&imgurl=http://s4.hubimg.com/u/17039_f260.jpg&w=260&h=377&ei=0y5QT63VA8i3rAeMmY3mDQ&zoom=1


     

   be/become/get accustomed to + noun    be/become/get accustomed to + V-ing    

 
ฉันเคยชินกับอาหารไทย 

I am accustomed to Thai food.    

I become accustomed to Thai food.   

I get accustomed to Thai food. 

 
ฉันเคยชินกับการกินอาหารไทย 

I am accustomed to eating Thai food.   

I become accustomed to eating Thai food.  

 I get accustomed to eating Thai food. 

 

3.   Select the correct sentence. เลือกประโยคท่ีถูกต้อง 

  a.  Mrs. Dawson is writing I guess a letter.  

  b.  A letter Mrs. Dawson is writing I guess. 

  c.  I guess Mrs. Dawson is writing a letter. 

  d.  Mrs. Dawson a letter I guess is writing. 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  c.  I guess Mrs. Dawson is writing a letter. ผมคิดว่านางดอว์สันก าลัง

เขียนจดหมาย 

4.   Select the correct sentence.  เลือกประโยคท่ีถูกต้อง 

a.  Some train stations are places confusing. 

b.  Are some train stations places confusing. 

  c.  Train stations some are confusing places. 

  d.  Some train stations are confusing places. 

http://www.google.co.th/imgres?q=living+in+Thailand&um=1&hl=th&biw=960&bih=443&tbm=isch&tbnid=wqugE4oy4f8IdM:&imgrefurl=http://monkeysandmountains.com/living-in-thailand&docid=MsLeQ2wyG72aDM&imgurl=http://myexpatgermany.com/wp-content/uploads/2011/05/living-in-thailand_Buddha-1024x768.jpg&w=1024&h=768&ei=bTZQT-qlE8KzrAelvYTlDQ&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=living+in+Thailand&start=103&um=1&hl=th&biw=960&bih=443&addh=36&tbm=isch&tbnid=03D10JxEPkWFoM:&imgrefurl=http://www.bangkokpost.com/print/213937/&docid=UKwODjKQH7lyiM&imgurl=http://www.bangkokpost.com/media/content/20101231/219048.jpg&w=614&h=413&ei=jjZQT-avKcOxrAeahOm6DQ&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=108525652733412896917&page=8&tbnh=126&tbnw=170&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:103&tx=108&ty=84
http://www.google.co.th/imgres?q=living+in+Thailand&start=88&um=1&hl=th&biw=960&bih=443&tbm=isch&tbnid=XR89CFBhV7ZmwM:&imgrefurl=http://www.saovabha.com/th/popupdetail.asp?nID=1&docid=JaooqITTvdI1AM&imgurl=http://www.saovabha.com/images/books/book04_cover.jpg&w=385&h=600&ei=7jZQT4C9KsTZrQfzqtHGDQ&zoom=1


ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  d.  Some train stations are confusing places. สถานีรถไฟบางแห่งเป็น

สถานท่ีท่ีสับสนวุ่นวาย 

  

5.   Select the correct sentence.  เลือกประโยคท่ีถูกต้อง 

  a.  We both wanted this movie to see an opportunity. 

  b.  An opportunity we both wanted this movie to see. 

c.  We both wanted an opportunity to see this movie. 

d.  To see this opportunity we both wanted an movie. 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ c. We both wanted an opportunity to see this movie. เราท้ังสองคน

ต้องการโอกาสท่ีจะได้ดูภาพยนตร์ 

  

หลังจากท่ีได้ลองท าแบบทดสอบ ตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับ

ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ครูภาษาพาที จะเป็นประโยชน์ต่อ

ข้าราชการกองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=crowded+train+station&um=1&hl=th&biw=960&bih=443&tbm=isch&tbnid=gX2giyspz5fESM:&imgrefurl=http://pixgrove.blogspot.com/2011/02/chinas-crowded-railway-station.html&docid=G5n3myjj2b4cXM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-WxPNQwWi5PI/TWOBqlgeN0I/AAAAAAAAC_U/slGvDL78aAU/s1600/001.jpg&w=550&h=365&ei=zzdQT5HRMZDIrQei99SqDQ&zoom=1
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Test Tip 35 

             Runy 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความท่ีต่อ

เนื่องมาจาก Test Tip 34 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความ

พร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีศูนย์ภาษา ฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มท าแบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่าน

อ่านโจทย์และเลือกค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกท่ีให้มา  

1.  We have to meet with our teacher at 09:00. 

  a.  must      b.  can 

  c.  should     d.  may 

2.  The girl _______ is singing is my sister. 

  a.  who      b.  what 

  c.  which      d.  whom 

3.   The dollar is the basic unit of money in the United States. 

  a.  primary      b.  metal 

  c.  new      d.  minor 

4.   Mr. Smith was in a hurry.  Mr. Smith was _______. 

a.  rushed     b.  weak   

  c.  tired     d.  comfortable 

5.   Most people in the United States have some form of transportation.  They have ____. 

  a.  radios     b.  cars 

c.  movies     d.  shoes 

เมื่อท าแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 



 

1.  We have to meet with our teacher at 09:00.  พวกเราต้องพบกับครูของพวกเราตอนเกา้นาฬิกา 

  a.  must ต้อง      b.  can สามารถ 

  c.  should ควร     d.  may อาจจะ 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  a.  must ต้อง  

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 have to แปลวา่ ต้อง ใช้เพื่อบอกถึงสิง่ท่ีประธานต้องท า ประโยคท่ีแสดงถึงปัจจุบนั มีความหมายเดียวกับ 

must  

มีการใช้ดังนี้    ประธาน  +   have / has to  +  กริยาท่ีไม่เปล่ียนรูป 

I/ We/ You/ They             have to do 

work  He/ She/ It                      has to 

 

 must มีการใช้ดังนี้    ประธาน + must + กริยาท่ีไม่เปล่ียนรูป 

I / You / We / They 

He / She / It 

 

must 

eat. 

work. 

go. 

 

ตัวอย่างประโยค  

Jim must hand his paper in by this Friday.   จิมต้องส่งรายงานภายในวันศุกร์นี ้
She has to go now.     เธอต้องไปเด๋ียวนี ้

 กริยาช่วย (modal Verbs or auxiliary Verbs) มีโครงสร้างดังนี ้

ประธาน (subject) +  กริยาช่วย (modal Verbs or auxiliary Verbs)  + กริยาท่ีไม่เปล่ียนรูป 

 



Modal Verbs หรือ  
Auxiliary Verbs 

uses (การใช้) ตัวอย่างประโยค 

may การให้อนุญาต (formal permission) You may leave the room. 
คุณออกไปจากห้องได้แล้ว 
 

may /  might 
 
 
 
 

 

1. แสดงถึงส่ิงท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น   
(used to say that something is possible) 
 
 
2. แสดงการขอร้องอย่างสุภาพ  
   (polite request) 

He may/ might come to the 
party tonight. 
เขาอาจจะมางานสังสรรค์คืนนี้ 
 
May / Might I borrow your 
pen? 
ผมขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมครับ 
 

can 1. แสดงความสามารถ (ability) 
 
 
2. แสดงการอนุญาต (informal permission) 
 
 
3. แสดงการขออนุญาต (informal polite 
request) 
 
4.  แสดงความเป็นไปไม่ได้ ใช้เฉพาะประโยค 
ปฏิเสธเท่านั้น ( impossibility) 

I can swim.  
ผมว่ายน้ าได้ 
 
You can use my car today. 
คุณใช้รถผมได้วันนี้ 
 
Can I borrow you pen? 
ผมขอยืมปากกาของคุณได้ไหมครับ 
 
That can’t be true! 
นั่นไม่เป็นความจริง! 
 

should 1.  ให้ค าแนะน า (advisability) 
 
 
2. แสดงความมั่นใจท่ีน่าจะเป็นไปได้ 90% 
  ( 90% certainty : expectation) 

He should study tonight. 
เขาควรจะทบทวนบทเรียนคืนนี้ 
 
He should do well on the 
test. 
เขาควรจะท าแบบทดสอบได้ดี 
 



Modal Verbs หรือ  
Auxiliary Verbs 

uses (การใช้) ตัวอย่างประโยค 

must 1.  แสดงถึงความจ าเป็น (strong necessity) 
 
 
2.  แสดงการห้ามไม่ให้ท า ในรูปประโยคปฏิเสธ 
    (prohibition : negative) 
 
3.  แสดงความมั่นใจท่ีน่าจะเป็นไปได้ 95% 
  ( 95% certainty)  

I must go to class today. 
ผมต้องไปเข้าช้ันเรียนวันนี ้
 
You must not open that door. 
คุณต้องไม่เปิดประตู 
 
Mary isn’t in class.  She must 
be sick. 
แมรี่ไม่อยู่ในช้ันเรียน เธอต้องไม่
สบายแน่ ๆ  
 

 

2.  The girl _______ is singing is my sister. เด็กผู้หญิงคนท่ีก าลังร้องเพลงเป็นน้องสาวของผม 

  a.  who  คนท่ี     b.  what ส่ิงท่ี 

  c.  which อันท่ี     d.  whom คนท่ี 

  ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ   a.  who  คนที่  

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 Adjective clause คือประโยคท่ีท าหน้าท่ีขยายค านาม แบ่งออกเป็น 

 Adjective clause pronouns used as the subject สรรพนามแทนคนและสรรพนามแทนสัตว์และ

ส่ิงของท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค ดังนี ้

เมื่อแทนคนใช้ who หรือ that 

I thanked the woman.  She helped me. ผมขอบคุณผู้หญิงคนนั้น เธอช่วยเหลือผม 

I thanked the woman who helped me. 
ผมขอบคุณผู้หญิงคนนั้น เธอช่วยเหลือผม 

 

who helped me เป็น adjective clause 
และ who เป็นประธานของ adjective clause 

I thanked the woman that helped me.  
ผมขอบคุณผู้หญิงคนท่ีช่วยเหลือผม 

that helped me เป็น adjective clause 
และ that เป็นประธานของ adjective clause 



เมื่อแทนสัตว์และส่ิงของใช้ which หรือ that 

The book is mine.  It is on the table. หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือของผม มันอยู่บนโต๊ะ 

The book which is on the table is mine. 
หนังสือท่ีอยู่บนโต๊ะเป็นหนังสือของผม  

which is on the table เป็น adjective clause 
และ which เป็นประธานของ adjective clause 

The book that is on the table is mine. 
หนังสือท่ีอยู่บนโต๊ะเป็นหนังสือของผม  
 

that is on the table เป็น adjective clause และ 
that เป็นประธานของ adjective clause 

 

 Adjective clause pronouns used as the object of a verb สรรพนามแทนคนและสรรพนาม

แทนสัตว์และส่ิงของท่ีท าหน้าท่ีเป็นกรรมของประโยค ดังนี้ 

เมื่อแทนคนใช้ who, whom หรือ that ดังนี้ 

The man was Mr. Jones.   I saw him.  ผู้ชายคนนั้นคือคุณโจนส์ ผมเห็นเขา (คุณโจนส์) 

The man who (m) I saw was Mr. Jones. 
ผู้ชายคนท่ีผมเห็นคือคุณโจนส์ 

ใช้ who หรือ whom แทนคนท่ีเป็นกรรม 
ของ ประโยค adjective clause แต่ whom 
มักใช้ในประโยคท่ีเป็นทางการ 

The man that I saw was Mr. Jones. 
ผู้ชายคนท่ีผมเห็นคือคุณโจนส์ 

ใช้ that แทน who หรือ whom ก็ได้ 

The man we saw was Mr. Jones. 
ผู้ชายคนท่ีผมเห็นคือคุณโจนส์ 

หรือไม่ใช้ who, whom หรือ that เลยก็ได้ 

 

เมื่อแทนสัตว์และส่ิงของใช้ which, that ดังนี ้

The movie wasn’t very good.  We saw it last night.   

ภาพยนตร์เรื่องนัน้ไม่ค่อยดีนัก พวกเราดูภาพยนตร์เรื่องนัน้แล้วเมื่อคืนนี้ 

The movie which we saw last night wasn’t very good. 
ภาพยนตร์ที่พวกเราดูเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยดีนัก 

ใช้ which แทนส่ิงของท่ีเป็นกรรม
ของประโยค adjective clause 

The movie that we saw last night wasn’t very good. 
ภาพยนตร์ที่พวกเราดูเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยดีนัก 

ใช้ that แทนส่ิงของท่ีเป็นกรรม 
ของประโยค adjective clause 

The movie we saw last night wasn’t very good. 
ภาพยนตร์ที่พวกเราดูเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยดีนัก 

หรือไม่ใช้ which, that เลยก็ได้ 

 



3.   The dollar is the basic unit of money in the United States. ดอลล่าร์เป็นหน่วยเงินหลักของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

  a.  primary หลัก ส าคัญ พื้นฐาน   b.  metal โลหะ 

  c.  new  ใหม่     d.  minor น้อย ไม่ส าคัญ 

  ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ   a.  primary หลัก ส ำคัญ พื้นฐำน (main, most important, basic) 

4.   Mr. Smith was in a hurry.  คุณสมิทธ์ก าลังรีบ  

     Mr. Smith was _______.  คุณสมิทธ์ _____. 

a.  rushed รีบ     b.  weak  อ่อนแอ 

  c.  tired เหนื่อย     d.  comfortable สบาย 

  ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ a.  rushed รีบ 

5.   Most people in the United States have some form of transportation.   

คนส่วนมากในประเทศสหรัฐอเมริกามียานพาหนะใช้       

     They have ____.  พวกเขามี _______. 

  a.  radios วิทย ุ     b.  cars รถยนต์ 

c.  movies ภาพยนตร์    d.  shoes รองเท้า 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ b.  cars รถยนต์ 

หลังจากท่ีได้ลองท าแบบทดสอบ ตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ

กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

 

 

 



 



Test Tip 36 

             Runy 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความ

ท่ีต่อเนื่องมาจาก Test Tip 35 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีศูนย์ภาษา ฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มท าแบบทดสอบได้

เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกท่ีให้มา  

1.  My shoes are comfortable. 

  a.  They are too small.    b.  They are very tight. 

  c.  They are too big.    d.  They feel good. 

2.  The train came in at 6:00. 

  a.  left      b.  passed 

  c. arrived      d.  crashed 

3.  I’m lost.  Will you please _____ me find the bank? 

  a.  helps     b.  helped 

  c.  helping     d.  help 

4.   You’ll likely enjoy visiting New York. 

a.  never     b.  probably   

  c.  soon     d.  often 

5.   Don’t forget to bring your baggage. 

  a.  coat     b.  watch 

c.  suitcase     d.  ticket 

เมื่อท าแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 

 



1.  My shoes are comfortable. รองเท้าของผมใส่สบาย 

  a.  They are too small.   รองเท้าของผมเล็กเกินไป    

b.  They are very tight.   รองเท้าของผมคับมาก 

  c.  They are too big.    รองเท้าของผมใหญ่เกินไป    

d.  They feel good.        รองเท้าของผมใส่สบายดี 

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  d.  They feel good. รองเท้าของผมใส่สบายดี 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 small, tight, big และ good เป็นค าคุณศัพท์ (adjective) ใช้ขยายค านามหรือสรรพนาม 

  small  เล็ก        ตรงข้ามกับ big  ใหญ่ 

  tight คับ แน่น    ตรงข้ามกับ loose หลวม 

  comfortable สบาย   ตรงข้ามกับ uncomfortable ไม่สบาย อึดอัด 

  good ดี     ตรงขา้มกับ bad ไม่ดี แย่  

 2.  The train came in at 6:00.  รถไฟมาถึงตอนหกนาฬิกา 

  a.  left ออกไป     b.  passed ผ่าน 

  c. arrived  มาถึง    d.  crashed ชน 

  ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ   c. arrived  มาถึง 

3.  I’m lost.  ผมหลงทาง  

     Will you please _____ me find the bank? คุณกรุณาช่วยบอกทางไปธนาคารให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 

  a.  helps  ช่วย     b.  helped  ช่วย  

  c.  helping  ก าลังช่วย    d.  help  ช่วย  

  ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  d. help  ช่วย 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 ประโยคแสดงการขอร้อง (Polite requests with “You” as the subject) 

Would you please    

Will you please                            + กริยาไม่เปล่ียนรูป  

Could you please                    

Can you please          

 เช่น   

 



 

Would you please 
Will you please 
Could you please 
Can you please 

pass the salt ? 
มีความหมายเหมือนกัน คือ 
คุณกรุณาส่งเกลือให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 

 

4.   You’ll likely enjoy visiting New York. คุณน่าจะสนุกกับการได้ไปเท่ียวนิวยอร์ก 

a.  never ไม่เคย     b.  probably น่าจะ  

  c.  soon ในไม่ช้า เร็ว ๆ นี้   d.  often บ่อย ๆ  

ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  b.  probably น่าจะ  

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 probably เป็นค ากริยาวิเศษณ์ (adverb) เป็นค าภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) ใช้เพื่อ

บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นหรือเป็นความจริง (used to say that something is likely to happen or to be 

true) มีความหมายเหมือน likely เช่น   

You are probably right.   คุณน่าจะถูกต้อง 

It will probably be OK.   มันน่าจะเป็นไปตามนั้น 

 enjoy เป็นค ากริยา (verb) แปลว่า สนุก ตามด้วย กริยา ing (verb ing) 

He enjoys swimming.   เขาสนุกกับการว่ายน้ า 

They enjoy dancing.    พวกเขาสนุกกับการเต้นร า 

 never และ often เป็นค ากริยาวิเศษณ์ประเภทท่ีแสดงความถ่ีหรือความบ่อย (adverb of frequency) 

วางไว้หน้ากริยาแท้ของประโยค แต่จะอยู่หลังกริยา be เช่น 

Mary never comes on time.   แมรี่ไม่เคยมาตรงเวลา 

Mary often comes on time.   แมรี่มาตรงเวลาบ่อย ๆ  

Mary is never on time.  แมรี่ไม่เคยตรงเวลา 

Mary is often on time.           แมรี่ตรงเวลาบ่อย ๆ  

5.   Don’t forget to bring your baggage.  อย่าลืมน ากระเปาาเดินทางมาด้วย 

  a.  coat เส้ือโค้ท    b.  watch นาฬิกา 

c.  suitcase กระเปาาเดินทาง    d.  ticket ต๋ัว 
ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ  c.  suitcase กระเป๋าเดินทาง 



ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 baggage เป็นค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) ใช้เป็นค านามนับไม่ได้   

(uncountable noun) หมายถึง กระเปาาเดินทาง มีความหมายเหมือนกันกับค าว่า luggage  

ซึ่งเป็นค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English)   

 suitcase เป็นค านามนับได้ (countable noun) มีความหมายเหมือนกันกับ baggage และ luggage  

 coat เป็นค านาม (noun) หมายถึง เส้ือคลุมท่ีใส่เวลาออกไปข้างนอกบ้านเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย  

มีท้ังแบบส้ันและยาว (a piece of outdoor clothing that is worn over other clothes to keep 

warm or dry.)  

                            

ถ้าเป็นความหมายเก่าในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) จะหมายถึง เส้ือนอกของชุดสูท  
ปัจจุบันนี้เรียกว่า jacket  

 

หลังจากท่ีได้ลองท าแบบทดสอบ ตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับ

ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ

กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 
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