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ย้อนหลัง 3 ปี + ปักหมุด
Topic ท่ีออกข้อสอบบ่อย 

แบบฝึกเสริมความเข้าใจ
ทุกหัวข้อ + Pre O-NET 
ข้อสอบเสมือนจริงปีล่าสุด
มากกว่า 500 ข้อ

เฉลยละเอียด พร้อม Note 
และ Trick ช่วยทำข้อสอบ

ตรงจุด

วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ของตนเอง เพ่ือวางแผน
ทบทวน

เปรียบเทียบคะแนนกับผู้สอบ
ท่ัวประเทศ

เก็บประวัติการสอบ ช่วยครู
วิเคราะห์ วางแผนการติว
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ค�ำนำม

Noun

1. Common Noun 2. Proper Noun
3. Collective Noun 4. Abstract Noun

 แบ่งตำมกำรนับ
1. Countable Noun
2. Uncountable Noun

Singular Plural
student students
book books
dog dogs

1.

กำรเปลี่ยนค�ำนำมเอกพจน ์(สิ่งเดียว) ให้อยู่ ในรูป
พหูพจน์ (หลำยสิ่ง) ท�ำได้ ดังนี้

1. เติม S ท้ำยค�ำ เช่น

ountable NounC
ค�ำนำมนับได้

    มีรูปพหูพจน์   เติม s หรือ es ได้   ระบุจ�ำนวนไว้หน้ำค�ำนำมได้
  เช่น boys, girls, table, suitcase, day, hours, month, action, feelings 

หมำยถึง ค�ำที ่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของต่ำง ๆ  สถำนที่ วัน เวลำ เหตุกำรณ์
คุณสมบัต ิสภำพ อำกำร กำรกระท�ำ ควำมคิด ควำมรูส้กึ ทัง้ทีมี่รปูร่ำงให้มองเห็น 
และไม่มีรูปร่ำงมองไม่เห็น ซึ่งค�ำนำมแบ่งได้ ดังนี้

แบ่งตำมชนิด

Note
ค�ำนำมเอกพจน์ (Singular Noun) เป็นค�ำนำมที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ 
  ที่มีอยู่สิ่งเดียว คนเดียว อันเดียว
ต้องใส่ Articles (a, an, the) น�ำหน้ำ เช่น  
a f ireman   a tiger   a ballpoint pen  a farm

ค�ำนำมพหูพจน์ (Plural Noun) เป็นค�ำนำมที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ 
 ที่มีจ�ำนวนมำกกว่ำหนึ่ง 
ไม่ต้องใส่ Articles น�ำหน้ำ เช่น  f iremen  tigers  ballpoint pens  farms 
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ค�ำที่ ใช้บอกเวลำใช้บอกกำร
กระท�ำว่ำเกิดขึ้นเมื่อไหร่ 

ค�ำวิเศษณ์

Adverb4.
ท�ำหน้ำที่ขยำยทุกอย่ำงในประโยค ยกเว้นค�ำนำม

ระเภทของ Adverbป
1. Adverb of Place 

2. Adverb of Time

here
(ที่นี่)

today
(วันนี้)

around
(รอบ ๆ)

every day
(ทุก ๆ  วัน)

outside
(ภายนอก)

late
(ดึก)

somewhere
(ที่ไหนสักแห่ง)

soon
(เร็ว ๆ  นี้)

there
(ที่นั่น)

tonight
(คืนนี้)

near
(ใกล ้ๆ )

finally
(ในที่สุด)

inside
(ภายใน)

yesterday
(เมื่อวาน)

upstairs
(ชั้นบน)

before
(ก่อน)

เช่น

เช่น

เช่น

เช่น

เช่น

เช่น

 Mr. Jayson will leave for London immediately.

 Peter hardly understood when he watched English news.

ทั้งประโยค
มักจะขึ้นหน้ำประโยคเลย

ค�ำกริยำ 
(v.)

ค�ำวิเศษณด์้วยกัน 
(adv.)

ค�ำคุณศัพท์ 
(adj.)

 Honestly, your plan to develop the company is not
 quite sensible.

 Happily, my best friend is getting married next month.

 My pet, Beckie, runs very fast.

 Plutonium is an extremely rare and precious element.

 She is such an incredibly graceful lady that I have ever seen.

ใช้ขยำย

ค�ำที่ ใช้บอกสถำนที่ หรือค�ำที่
ขยำยควำมหมำยเกี่ยวกบัสถำนที่
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ad j. ยำว ๆ

Exercise 2.3

 1. This music is too (loud / loudly). We can’t hear one another.

 2. They played quite (good / well), but they lost the game.

 3. We waited (patient / patiently) for the letter; however, it didn’t come.

 4. She asked really (intelligent / intelligently) questions.

 5. The children are playing chess together (joyful / joyfully) now.

 6. (Hopeful / Hopefully), the victims from the fire will survive.

 7. That (friendly / friendlily) man has crushed on Jenny.

 8. (Impressive / Impressively), Suda has just finished singing the Christmas Song.

 9. He yelled (loud / loudly) but nobody answered his calls.

 10. Even though David is a (careful / careless / carefully / carelessly) driver, he often has the 

accidents.

 11. It will be better if he speaks more (slowness / slowly / slow).

 12. Smith hadn’t studied (hard / hardly) enough for the test. (Final / Finally), he failed his test. 

 13. Drive (careful / carefully), your mother is over-worried about you.

 14. Her dress for the party looks (beautiful / beautifully).

 15. Have I told you (late / lately) that I love you?

ตอนท่ี 1  Choose the correct word to complete the sentense.

เช่น

ad j. สั้น ๆ -est
S. be

the

the most

ค�ำคุณศัพท์
ขั้นสูงสุดจะมี 

the -est หรือ 
the most 
อยู่ในประโยค

3. กำรเปรยีบเทยีบขัน้สงูสดุ (Superlative Degree) ใช้เปรยีบเทยีบลกัษณะของค�ำนำม 
                   ที่มีตั้งแต่ 3 ค�ำนำมขึ้นไป แสดงควำมหมำยว่ำ มำกทีสุ่ดหรือน้อยที่สุด 

 This is the oldest building in the town. (นี่คืออำคำรที่เก่ำแก่ที่สุดในเมือง)

 Nancy is the most irritating person I’ve ever met. (แนนซี่เป็นคนที่น่ำร�ำคำญที่สุดที่ฉันเคยพบ)

 The first speaker presented his case the most convincingly. 
  (ผู้พูดคนแรกน�ำเสนอคดีของเขำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือมำกที่สุด)
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ชุดที่ 1

Directions  Choose the best expression to complete each missing part.

 1.  Jackson : How often do you go to the movie?

 Bella : ……..……. since I have much homework and I have to prepare my lesson.

 1. Once in a blue moon

 2. Once upon a time

 3. Once and for all

 4. Once and again

 2.  Mary : It’s almost midnight. Do you know which convenient stores can I get to?

 Suda : In Thailand, some convenient stores such as 7–11 open ……..………………………….  

   So, you can buy things anytime.

 Mary : OK. Thanks.

 1. from time to time.

 2. round the clock.

 3. beat the clock.

 4. on the dot.

 3.  George : How did you know that Jennifer is going to marry Joe next week?

 Ploy : ……..………………………….……..…………………

 George : Who spread the news?

 1. God knows.

 2. Time will tell.

	 3.	When	pigs	fly!

 4. A little bird told me.

ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………….

เลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก

EENN--Pr ePr e OO TT

Listening and SpeakingPart  1



EENN--Pr ePr e OO TTKeyKey
ชุดที่ 1

Part  1

 1.   1 2 3 4  Once in a blue moon = นาน ๆ  สักครั้งหนึ่ง

  ส่วนตัวเลือก 1. Once upon a time = กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

     3. Once and for all = สักครั้งแล้วจะไม่ท�าเลย

     4. Once and again = มีครั้งแรก ก็ต้องมีครั้งต่อไปตามมา

 2.   1 2 3 4  round the clock. = ตลอดเวลา ไม่มีหยุดเลย

  ส่วนตัวเลือก 1. from time to time. = บางครั้ง บางคราว หรือ sometimes นั่นเอง

     3. beat the clock. = แข่งกับเวลา

     4. on the dot. = ตรง เป๊ะ (ในเรื่องของเวลา)

 3.   1 2 3 4  A little bird told me. = มีคนมาบอก มีพรายกระซิบ

   ส่วนตัวเลือก 1. God knows. = ไม่รู้ ไม่มีใครรู้

     2. Time will tell. = ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

     3. When pigs fly! = ไม่มีวัน ไม่มีทาง

 4.   1 2 3 4  Please make yourself at home. = ท�าตวัตามสบายนะ จากโจทย์ให้พดูเกีย่วกบัส�านวน

  ต้อนรับแขก หรือเชิญแขกเข้าบ้าน

  ส่วนตัวเลือก 1. Do anything you want to do. = ท�าทุกอย่างที่คุณต้องการ

     2. Please pretend to be yourself. = แกล้งท�าเป็นตัวคุณเอง

     4. Please act like you do in your home. = ท�าตัวเหมือนที่คุณท�าที่บ้านของคุณ

 5.   1 2 3 4  I can give you a lift. = ฉันจะไปส่งนะ

  ส่วนตัวเลือก 2. I will walk with you. = ฉันจะเดินไปพร้อมคุณ

     3. I must call your mother. = ฉันต้องโทรหาแม่แกล่ะ

      4. I will take you home now. = ฉันจะพาแกกลับบ้าน

 6.   1 2 3 4  That is two hundred fifty baht = ทั้งหมดราคา 250 บาทครับ

  ส่วนตัวเลือก 1. Here you are. = ส�านวนการหยิบ ยื่น หรือส่งของให้

      2. We accept credit cards. = เรารับบัตรเครดิตนะครับ

     3. Can I take your order? = พร้อมสั่งเมนูอาหารหรือยังครับ
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