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แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ(ภาษาอังกฤษ) วุฒ ิ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.  

ค ำเช่ือม (Conjunction) “no sooner …… than”  = “พอ..............ก็”  ดงันั้นเม่ือมีค ำวำ่ “no 

sooner…….”       จึงตอบ / คู่กบั  “than”   

 

2. “I don’t like science fiction.” 

 “ ……….. do I.” 

 

a.     Also                                                                                    

b.     Either 

c.     Both                                                                                    

d.     Nor 

เฉลย  d.  

กำรกลำ่วเห็นดว้ยเชิงปฏิเสธ  เรำใชโ้ครงสร้ำงท่ีเป็น  Nor, Neither + กริยำช่วย + ประธำน 

เช่น  Nor do I.  หรือ    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”  มีรูปเป็นเอกพจน์ ท ำให้ในขอ้น้ีจะตอ้งมีกริยำเป็นรูปเอกพจน์ 

 

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.  

กำรใชข้อ้ควำมอทุำนในขอ้น้ี บอกให้รู้วำ่เป็น 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.  

กริยำ “can’t help” เป็นกลุม่ส ำนวนท่ีแปลวำ่  “อดไม่ไดท่ี้จะ” ท่ีจะตอ้ง + ค ำนำม 

หรือ +  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.    

เรำทรำบวำ่  “time”  หมำยถึงเวลำ แต่ถำ้  “times”  จะหมำยถึง จ ำนวนคร้ัง (ในท่ีน้ีจะตอ้งแปลวำ่ 

“เวลำ” และจะหมำยถึงบำงเวลำท่ี ไม่เขียนติดกนั) 

some time   =  ช่วงเวลำ                                                                      

sometime    =  เวลำใด เวลำหน่ึงในอนำคต 

sometimes  =   บำงคร้ัง บำงครำว                                                                   

some times =  จ ำนวนคร้ัง 

 

7. The soup tasted ………. . 

a.     wonderful             /Adj                                                             
b.     wonderfully          /Adv 

c.     wonder                  /V1                                                            

d.     wondering            /Ving 

เฉลย  a.  

tasted  ในขอ้น้ีจะมีค ำขยำยเป็น Adjective 

 

8. Shall we turn  ……… the program /รำยกำรทีว ีหรือ วทิย ุ? 

a.     on to                                                                                    

b.     at 

c.     in                                                                                          

d.     off 

เฉลย d.  

ส ำนวน   “turn off”  หมำยถึง ปิด เช่น ปิดโทรทศัน์, ปิดวทิย ุ
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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”  เป็นกริยำช่วย ท่ีใชท้ ำหนำ้ท่ีเป็นกริยำแทแ้ลว้ท ำให้กริยำท่ีตำมมำจะเป็นกริยำไม่

แท ้  (Non-Finite Verb)  และน ำมำขยำย Adjective “important”  จึงตอ้ง

มี   “to”  น ำหนำ้  ค ำตอบจึงเป็น  “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”= “อยำกท่ีจะ”  กจ็ะหมำยถึงไม่ไดเ้ป็นอยำ่งนั้นในขณะท่ีพดูนั้น จึงไม่มีโอกำส

ใช ้ Present Tense  และประโยคน้ีมีประธำน ๒ ตวั กิริยำท่ีใช ้จึงตอ้งเป็น  Past Tense (แมจ้ะ

เป็นกำรสมมติในอนำคต) 

 

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. 
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 Themselves to marriage.                                                       

เฉลย  ค ำผิด คือ “needs” จะตอ้งไม่เติม “ s ” 

( “a couple”  ซ่ึงหมำยถึง  “คู่” เป็นพหูพจน์) 

 

12. John, had studied  his lecture notes thoroughly,  was well prepared for the Physics exam. 

เฉลย  ค ำผิด คือ “Had ” ท่ีถกูจะตอ้งใช ้“ Having ” 

( ค ำตำมหลงัประธำน มี ,………….,  Comma  คัน่แสดงวำ่ เป็นส่วนขยำย ซ่ึงจะตอ้งใช้

เป็น   Participial phrase  คือ  “Having studied”  

 

13. She was thirsty,  so, she refused to drink  any soft drink. 

เฉลย ค ำผิด คือ “so ” ท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็น สันธำน เช่ือมประโยคท่ีเป็นเหตุและประโยคท่ีเป็นผล เขำ้

ดว้ยกนั 

(แต่ในโจทย ์ขอ้ควำมในประโยคทั้งสองขดัแยง้กนั จึงควรใช ้But จึงจะถกูตอ้ง) 

 

14.      American architecture is at is best  when  it concerns with  buildings  which have a 

practical purpose. 

เฉลย  ค ำผิด คือ “it concerns” ซ่ึงจะตอ้งเป็น Passive Voice  “be + V3 ” ท่ีถกูคือ  “is concerned 

with” 

 

15.      The ones who have read the book know the answers, but another don’t. 

 เฉลย  ค ำผิด คือ “another” จะตอ้งเป็น  “the others” 

( เรำใช ้ “the ones”  คู่กบั  “the others”  ในส่วนแรก “the ones”  จึงท ำให้ในส่วนหลงัจะตอ้งเป็น 

“the others” เพ่ือช้ีเฉพำะในเร่ืองนั้น และเป็นรูปพหูพจน์อีก)  

 

16.      The  scientific revolution of the early 1900’s  affected education by change the nature 
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of technology. 

เฉลย ค ำผิด คือ “change” จะตอ้งติม “ ing ” 

(ค  ำท่ีตำมหลงั  Preposition จะใชเ้ป็นค ำนำมเสียเป็นส่วนใหญ่ เพรำะ Preposition จะ เช่ือม

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งค ำนำมกบัค ำอ่ืนๆ ค ำวำ่ “change”  จะตอ้งใชเ้ป็น  “changing”) 

 

17.      Translated into terms of psychological theory, association has been thought of  as the 

basis  of to learn, conditioning , and creative thinking. 

เฉลย  ค ำผิด คือ “to learn” จะตอ้งเป็น  “ learning ” 

(เรำใชค้  ำนำมหรือค ำสรรพนำมหรือ Gerund 

(V.ing)  ตำมหลงั Preposition   เพรำะ  Preposition  จะเช่ือมค ำนำมและค ำต่ำงๆ ดงันั้น to 

learn  จึงตอ้งแกเ้ป็น  “learning”) 

 

18.      Farm animals have been regardless  by nearly all societies as a valuable economic 

resource. 

เฉลย ค ำผิด คือ “regardless” จะตอ้งไม่เติม “regarded ” 

( รูปกริยำในประโยคน้ีเป็น  Passive Voice  เพรำะประธำนเป็นผูถ้กูกระท ำ จึงท ำให้

กริยำหลกั  (Main Verb)  จะตอ้งเป็น  V3  ดงันั้น  “regardless”  จะตอ้งเปล่ียนเป็น “regarded”)  

 

19.      The government requires the a census be taken every ten years so accurate statistics 

may be compiled. 

เฉลย  ค ำผิด คือ “so” จะตอ้งไม่เติม “ so that ” 

(เรำจะใชค้  ำเช่ือม (Conjunction)  “ so ” เพ่ือบอกถึงผลท่ีจะไดรั้บ   เป็น Conjunction of 

result   แต่จริงๆ ประโยคน้ีตอ้งกำรจะบอกถึงควำมมุ่งหมำย ซ่ึงควรใชC้onjunction of 

purpose จึงตอ้งแกเ้ป็น  “ so that  หรือ 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  ค ำผิด คือ “last” จะตอ้งเติม the เป็น  “the last ” 

(กำรบอกล ำดบัท่ีของตวัเลข  (Ordinal Number)  เช่นท่ี 1 หรือท่ี 2 เรำจะใช ้ “ the 

” น ำหนำ้ เช่น the first, the second  เป็นตน้ ขอ้น้ีจะตอ้งมีกำรใช ้   “ the”   ซ่ึงเรำแกเ้ป็น  “ the 

last greatness”  (ควำมยิ่งใหญ่คร้ังสุดทำ้ย) 

 

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” แปลวำ่  “นอ้ยมำกๆ” ดงันั้น  “ no little”  จึงไดค้วำมหมำยวำ่  “มำกๆ”  ใน

ประโยคน้ีก็มีค  ำวำ่  “no”  อยูแ่ลว้ จึงท ำให้เกิดควำมหมำยของปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ จึงเลือกขอ้ 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 “มำกเกินไปท่ีจะ” ซ่ึงให้ควำมหมำยเป็นปฏิเสธ จะเห็น

ขอ้  a. และขอ้ b.  เป็นบอกเลำ่จึงไม่เลือก ส่วนขอ้  d. “hot”   ร้อน ซึงในโจทยห์มำยถึง เผด็ จึงไม่

ควรเลือก ดงันั้น ขอ้ท่ีถกูจึงเป็นขอ้ c. 

 


