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แนวข้ อสอบ นายสิบตํารวจ(ภาษาอังกฤษ) วุฒิ ม.6
Direction : Choose the best เฉลย
1. I had no sooner closed the door ….. somebody started knocking on it.
a. that
b. so
c. than
d. when
เฉลย c.
คำเชื่อม (Conjunction) “no sooner …… than” = “พอ..............ก็” ดังนั้นเมื่อมีคำว่ำ “no
sooner…….” จึงตอบ / คู่กบั “than”
2. “I don’t like science fiction.”
“ ……….. do I.”
a. Also
b. Either
c. Both
d. Nor
เฉลย d.
กำรกล่ำวเห็นด้วยเชิงปฏิเสธ เรำใช้โครงสร้ำงที่เป็ น Nor, Neither + กริ ยำช่วย + ประธำน
เช่น Nor do I. หรื อ Neither did he .
3. Either of the women ………capable of looking after the baby.
a. are
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b. is
c. they are
d. she is
เฉลย b.
“Either” มีรูปเป็ นเอกพจน์ ทำให้ในข้อนี้จะต้องมีกริ ยำเป็ นรู ปเอกพจน์
4. Hurry up ! ……… for you.
a. We all wait
b. We all waited
c. We’ve all waited
d. We’ re all waiting
เฉลย d.
กำรใช้ขอ้ ควำมอุทำนในข้อนี้ บอกให้รู้วำ่ เป็ น Present Continuous Tense
5. She’s a very selfish woman, but somehow you can’t help …….her.
a. liking
b. like
c. to like
d. that likes
เฉลย a.
กริ ยำ “can’t help” เป็ นกลุม่ สำนวนที่แปลว่ำ “อดไม่ได้ที่จะ” ที่จะต้อง + คำนำม
หรื อ + V.ing
6. Let’s have dinner together ………next week.
a. some time
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b. sometime
c. sometimes
d. some times
เฉลย a.
เรำทรำบว่ำ “time” หมำยถึงเวลำ แต่ถำ้ “times” จะหมำยถึง จำนวนครั้ง (ในที่น้ ีจะต้องแปลว่ำ
“เวลำ” และจะหมำยถึงบำงเวลำที่ ไม่เขียนติดกัน)
some time = ช่วงเวลำ
sometime = เวลำใด เวลำหนึ่งในอนำคต
sometimes = บำงครั้ง บำงครำว
some times = จำนวนครั้ง
7. The soup tasted ………. .
a. wonderful
/Adj
b. wonderfully
/Adv
c. wonder
/V1
d. wondering
/Ving
เฉลย a.
tasted ในข้อนี้จะมีคำขยำยเป็ น Adjective
8. Shall we turn ……… the program /รำยกำรทีวี หรื อ วิทยุ ?
a. on to
b. at
c. in
d. off
เฉลย d.
สำนวน “turn off” หมำยถึง ปิ ด เช่น ปิ ดโทรทัศน์, ปิ ดวิทยุ
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9.It is extremely important for children ……. to share things.
a. learning
b. learned
c. to learn
d. be learning
เฉลย c.
“is” เป็ นกริ ยำช่วย ที่ใช้ทำหน้ำที่เป็ นกริ ยำแท้แล้วทำให้กริ ยำที่ตำมมำจะเป็ นกริ ยำไม่
แท้ (Non-Finite Verb) และนำมำขยำย Adjective “important” จึงต้อง
มี “to” นำหน้ำ คำตอบจึงเป็ น “to learn”

10. Don’t come and see me today. I’d rather you …….tomorrow.
a. will come
b. have come
c. came
d. come
เฉลย c.
“would rather”= “อยำกที่จะ” ก็จะหมำยถึงไม่ได้เป็ นอย่ำงนั้นในขณะที่พดู นั้น จึงไม่มีโอกำส
ใช้ Present Tense และประโยคนี้มีประธำน ๒ ตัว กิริยำที่ใช้ จึงต้องเป็ น Past Tense (แม้จะ
เป็ นกำรสมมติในอนำคต)
Direction : Choose the one that is not correct in English.
11.In such a selfish society as ours, a couple needs to study each other before committing.

ติวสอบ line:itsara994
Themselves to marriage.
เฉลย คำผิด คือ “needs” จะต้องไม่เติม “ s ”
( “a couple” ซึ่ งหมำยถึง “คู่” เป็ นพหูพจน์)
12. John, had studied his lecture notes thoroughly, was well prepared for the Physics exam.
เฉลย คำผิด คือ “Had ” ที่ถกู จะต้องใช้ “ Having ”
( คำตำมหลังประธำน มี ,…………., Comma คัน่ แสดงว่ำ เป็ นส่วนขยำย ซึ่ งจะต้องใช้
เป็ น Participial phrase คือ “Having studied”
13. She was thirsty, so, she refused to drink any soft drink.
เฉลย คำผิด คือ “so ” ที่ทำหน้ำที่เป็ น สันธำน เชื่อมประโยคที่เป็ นเหตุและประโยคที่เป็ นผล เข้ำ
ด้วยกัน
(แต่ในโจทย์ ข้อควำมในประโยคทั้งสองขัดแย้งกัน จึงควรใช้ But จึงจะถูกต้อง)
14. American architecture is at is best when it concerns with buildings which have a
practical purpose.
เฉลย คำผิด คือ “it concerns” ซึ่ งจะต้องเป็ น Passive Voice “be + V3 ” ที่ถกู คือ “is concerned
with”
15. The ones who have read the book know the answers, but another don’t.
เฉลย คำผิด คือ “another” จะต้องเป็ น “the others”
( เรำใช้ “the ones” คู่กบั “the others” ในส่วนแรก “the ones” จึงทำให้ในส่วนหลังจะต้องเป็ น
“the others” เพื่อชี้เฉพำะในเรื่ องนั้น และเป็ นรู ปพหูพจน์อีก)
16.

The scientific revolution of the early 1900’s affected education by change the nature
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of technology.
เฉลย คำผิด คือ “change” จะต้องติม “ ing ”
(คำที่ตำมหลัง Preposition จะใช้เป็ นคำนำมเสี ยเป็ นส่วนใหญ่ เพรำะ Preposition จะ เชื่อม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคำนำมกับคำอื่นๆ คำว่ำ “change” จะต้องใช้เป็ น “changing”)
17. Translated into terms of psychological theory, association has been thought of as the
basis of to learn, conditioning , and creative thinking.
เฉลย คำผิด คือ “to learn” จะต้องเป็ น “ learning ”
(เรำใช้คำนำมหรื อคำสรรพนำมหรื อ Gerund
(V.ing) ตำมหลัง Preposition เพรำะ Preposition จะเชื่อมคำนำมและคำต่ำงๆ ดังนั้น to
learn จึงต้องแก้เป็ น “learning”)
18. Farm animals have been regardless by nearly all societies as a valuable economic
resource.
เฉลย คำผิด คือ “regardless” จะต้องไม่เติม “regarded ”
( รู ปกริ ยำในประโยคนี้เป็ น Passive Voice เพรำะประธำนเป็ นผูถ้ กู กระทำ จึงทำให้
กริ ยำหลัก (Main Verb) จะต้องเป็ น V3 ดังนั้น “regardless” จะต้องเปลี่ยนเป็ น “regarded”)
19. The government requires the a census be taken every ten years so accurate statistics
may be compiled.
เฉลย คำผิด คือ “so” จะต้องไม่เติม “ so that ”
(เรำจะใช้คำเชื่อม (Conjunction) “ so ” เพื่อบอกถึงผลที่จะได้รับ เป็ น Conjunction of
result แต่จริ งๆ ประโยคนี้ตอ้ งกำรจะบอกถึงควำมมุ่งหมำย ซึ่งควรใช้Conjunction of
purpose จึงต้องแก้เป็ น “ so that หรื อ in order that”)
20.

The Hall of Fame at Newyork University is a national memorial to United States
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citizens who have achieved last greatness.
เฉลย คำผิด คือ “last” จะต้องเติม the เป็ น “the last ”
(กำรบอกลำดับที่ของตัวเลข (Ordinal Number) เช่นที่ 1 หรื อที่ 2 เรำจะใช้ “ the
” นำหน้ำ เช่น the first, the second เป็ นต้น ข้อนี้จะต้องมีกำรใช้ “ the” ซึ่งเรำแก้เป็ น “ the
last greatness” (ควำมยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ำย)
Direction : Choose the best paragraph of the given statement.
21. The news of her return caused us no little surprised.
a. We are not surprised when she returned.
b. We knew she had returned but were still surprised.
c. Her return did surprise us a little.
d. We were did surprised when we heard she had returned.
เฉลย d.
ปฏิเสธ “little” แปลว่ำ “น้อยมำกๆ” ดังนั้น “ no little” จึงได้ควำมหมำยว่ำ “มำกๆ” ใน
ประโยคนี้ก็มีคำว่ำ “no” อยูแ่ ล้ว จึงทำให้เกิดควำมหมำยของปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ จึงเลือกข้อ d.
22. Some foreigners find Thai food too hot to eat.
a. Some foreigners love to eat Thai food when it is very hot.
b. Some foreigners look for a good place to eat hot Thai food.
c. Some foreigners cannot eat Thai food because it is very hot.
d. Some foreigners cannot eat Thai food when it is served hot.
เฉลย c.
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ควำมหมำยของ “too …..to” หมำยถึง “มำกเกินไปที่จะ” ซึ่ งให้ควำมหมำยเป็ นปฏิเสธ จะเห็น
ข้อ a. และข้อ b. เป็ นบอกเล่ำจึงไม่เลือก ส่วนข้อ d. “hot” ร้อน ซึ งในโจทย์หมำยถึง เผ็ด จึงไม่
ควรเลือก ดังนั้น ข้อที่ถกู จึงเป็ นข้อ c.

