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ค ำช้ีแจงในกำรใช้ 

แบบฝึกทักษะกำรใช้ไวยำกรณ์ 

 

1. เอกสารฉบบัน้ีเป็นแบบฝึกทกัษะการใชไ้วยากรณ์ 

           เร่ืองToo and Enough รายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน  

           ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

      2. แบบฝึกทกัษะการใชไ้วยากรณ์   ประกอบดว้ย 

2.1 ค าช้ีแจงเก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะ 

2.2 แผนผงัล าดบัขั้นการเรียนรู้ 

2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

2.4 แบบทดสอบก่อนเรียน 

2.5 ใบความรู้ 

2.6 แบบฝึกทกัษะ 

2.7 แบบทดสอบหลงัเรียน 

2.8 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

2.9 เฉลยแบบฝึกทกัษะ 

2.10 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

 



2 

 

   

 

 

3. นกัเรียนอ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

4.ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้ตรวจค าตอบ 

   จากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

5. ศึกษาเน้ือหาสาระและท าความเขา้ใจจากใบความรู้ โดยนกัเรียน 

   และครูร่วมกนัสรุปเน้ือหาอีกคร้ัง 

6. ท าแบบฝึกอยา่งรอบคอบ แลว้ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบฝึกทกัษะ 

7. ท าแบบทดสอบหลงัเรียนแลว้ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

8. นกัเรียนตอ้งมีความซ่ือสัตย ์(ไม่เปิดดูเฉลยก่อน) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                                             แผนผงัล ำดบัขั้นตอน           

            ในกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรใช้ไวยำกรณ์ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

ล าดบัขั้นการเรียน 

อ่านค าช้ีแจง 

ทดสอบก่อนเรียน / ตรวจ

ค าตอบ 

ศึกษาใบความรู้ 

ท าแบบฝึกทกัษะ/ ตรวจ

ค าตอบ 

ทดสอบหลงัเรียน/ ตรวจ

ค าตอบ 

ผา่นเกณฑก์ารทดสอบ 

ศึกษาแบบฝึกทกัษะเล่มต่อไป 

 

 

 

 

 

ไม่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบ 
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                          จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 

 

1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของค าวา่ too+ adjective ได ้ 

2. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของ too many, too much และเขียนได ้

    ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

3. นกัเรียนสามารถบอกความหมายและวธีิการใช ้adjective + enough และ  

    adverb + enough ได ้

4. นกัเรียนสามารถเขียนการใช ้enough + noun ได ้

5. นกัเรียนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

                          แบบทดสอบก่อนเรียน 

                        เร่ือง กำรใช้  Too / Enough 

 

Choose the best answer. 

  

1. The tea is ______.  

    a. too hot to drink.                      b. too hot to drink it. 

    c. too hot for drink.                    d. too hot for drink it.                          

2. He is ______ to get good makes.   

     a. enough careful                       b. careful enough 

     c. too careful                             d. careful too 

3. I have not _____ to pay the bill.   

     a. too money                              b. money too 

     c. money enough                       d. enough money 
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4. There are _____ pictures on the wall. 

     a. too much                                b. too many 

     c. very too much                        d. very too many                       

5. She read the book this afternoon but it was no _____  

    to understand. 

     a. enough easy                           b. easy too 

     c. too easy                                 d. easy enough                                             

6. The problem is _____ confusing for him to solve. 

     a. so                                           b. too 

     c. quite                                      d. rather 

7. This is _____ for both of us in that sofa. It’s quite big. 

     a. room enough                         b. too rooms 

     c. rooms too                              d. enough room 
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8. There were _____ people outside. 

     a. too very                              b. too many 

     c. too much                            d. too more                                             

9. We have got _____ to read. 

     a. too books                            b. books enough 

     c. enough books                     d. books too 

10. The video is very loud. It is making _____ noise. 

     a. too loud                              b. too much 

     c. too many                            d. too quite 
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11. It’s a pity that we arrived _____ to say good-bye to him. 

     a. too late                                b. late enough 

     c. early enough                       d. lately enough 

12. The swimming pool is _____ deep _____ me. 

     a. for/too                                 b. too/for 

     c. enough/to                            d. for/enough 

13. These mangoes are _____ sour _____ eat them.     

     a. enough/to                            b. to/enough 

     c. too/to                                   d. to/too 
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14. Jim isn’t tall _____ play in the basketball team. 

     a. enough to                             b. to enough 

     c. enough for                           d. for enough 

15. The curry is _____ to eat. 

     a. very hot                               b. too hot 

     c. hot too                                 d. for hot 

16. She speaks Japanese _____ to get a scholarship. 

     a. enough well                         b. well too 

     c. well enough                         d. too well 

17. Henry isn’t _____ to be a clown.  

     a. enough funny                       b. funny too 

     c. too funny                             d. funny enough 
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18. This T-shirt isn’t _____ enough _____me.                     

       I need a bigger one. 

     a. big/to                                    b. big/for 

     c. very/to                                  d. very /for 

19. There’s _____ in the fridge for the whole week.  

      We don’t   need to buy any more. 

     a. too milk                                b. milk enough 

     c. enough milk                         d. milk too 

20. You eat _____ cookies. It’s not good for you. 

     a. too much                              b. too many 

     c. enough much                       d. enough many           
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       ใบควำมรู้ที่ 1  

เร่ือง Too 

 

 

Too = มำกจนเกนิไป      

      เป็นค ากริยาวเิศษณ์ (Adverb) too ถูกน าไปใชเ้พื่อตอ้งการเนน้ใจความ

ส าคญัในประโยคนั้นวา่ มนัมากเกินความตอ้งการหรือมากเกินความพอดี  มี

วธีิการใช ้คือ 

1. วางไวห้นา้ค าคุณศพัท ์adjective เพื่อขยายค าคุณศพัท(์adjective) 

      ใช ้too  เพื่อส่ือความหมายวา่   “เกินไป”   เช่น 

              He is too fat. 

              It’s too hot today. 

              We are too full. 
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 The chair is too big to lift.  

                 Dad can’t drive his car. It’s too old. 

                The dress is too tight for me.  

 This skirt is too long for her.        

 Susie is too small to ride this bicycle.     

 

 ข้อสังเกต   too + adjective 
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แบบฝึกทักษะที่ 1 

                                     เร่ือง กำรใช้  Too 

    Directions   Look at the picture. Then complete                 

the sentence. Use the words from the box.                                                     

   

too big 
too heavy 
too young 

too small 
too cold 

too expensive 

too hot 
too long 

too warm 
too loud 

                    

                   Example:  He isn’t going to buy that hat.                  

                                     It’s too big. 

1. Sally isn’t going to wear her sweater.  

    It’s ____________. 

 

2. Adam can’t wear this scarf.  

    It’s ____________. 

  

ท่ีมา : world.kapook.com 

 ท่ีมา : www.bloggang.com 
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3. James isn’t going to buy that shirt. 

  

    It’s ____________. 

 

 

4. He can’t do the jigsaw.  

    He’s ____________. 

 

 

5. This house is 5,000,000 baht.  

    It’s ____________ for us to buy.  

 

 

 

              ท่ีมา : www.xlstepshop.com 

          ท่ีมา : www.bloggang.com 

    ท่ีมา : www.ideaathome.com 
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6. I’m not going to walk to the party.  

    It’s ____________. 

 

 

7. Can you turn the radio down?  

    It’s ____________. 

 

 

8. She can’t carry her bag.  

    It’s ____________. 

 

 

 

 

                     ท่ีมา : www.oknation.net 

ท่ีมา : www.nkp2day.com 

 ท่ีมา : www.shineon.in.th 
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9. A: What do you think this dress? 

    B: Hmm, I think it’s ____________. 

 

 

 

10. They’re not going to take 

      their  coats.   

    It’s ____________. 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : www.charme.in.th 

      ท่ีมา : www.oknation.net 
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      ใบควำมรู้ที่ 2   

      เร่ือง กำรใช้ Too 

 

    

Too many  มีความหมาย คือ มากเกิน 

ใชน้ าหนา้นามท่ีนบัไดแ้ละมีรูปประโยคเป็นพหูพจน์ 

Example    :    There are too many students in Maths classroom. 

                 There are too many men in the police station. 

                 There are too many people at the small. 

             There are too many cars in this town. 

                            There are too many presents on the table.  

  ข้อสังเกต           there are   ใชใ้นประโยคพหูพจน์ 

                                too many  ใชก้บันามนบัไดพ้หูพจน์ 

                                เช่น  students           
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          ใบควำมรู้ที่ 3  

      เร่ือง กำรใช้ Too 

      

Too much มีความหมายคือ มากเกิน 

ใชน้ าหนา้นามท่ีนบัไม่ได ้และมีรูปประโยคเป็นเอกพจน ์

 Example: There is too much water in the pool. 

       There is too much sugar in my coffee.        

       There is too much money in his house.           

       I don’t like the weather here. There is too much rain. 

         

 

  ข้อสังเกต     there is    ใชใ้นประโยคเอกพจน์ 

                      too much ใชก้บันามนบัไดเ้อกพจน ์  
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แบบฝึกทักษะที่ 2 

                                   เร่ือง กำรใช้ Too 

Directions   Complete the sentences.                                              

Use too much or too many 

Example:  There is too much water in the pool. 

1. You drink ____________ coffee. It’s not good for you. 

2. Let’s go to another restaurant. There are______ people here. 

3. There are ____________ flowers in the vase. 

4. There is ____________ fish sauce in my noodle. 

5. I don’t feel very well. I ate _____________. 

6. There are ____________ pictures on the wall. 

7. You work _____________. 

8. Our team didn’t play well. We made _________ mistakes. 

9. There is ____________ milk in your tea. 

10. There was nowhere to sit on the beach.          

      There were________ people. 
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    ใบควำมรู้ที่ 4  

   เร่ือง กำรใช้ Enough 

 

Enough = พอเพียง 

 เป็นค าคุณศพัท ์ (adjective) ใชบ้อกทั้งค  านามและค าคุณศพัทเ์ช่นกนั                         

แต่ต าแหน่งต่างกนั มีวธีิการใช ้คือ 

1. ใช ้enough วางไวห้ลงัค าคุณศพัท ์(adjective) และ ค  าวเิศษณ์ (adverb)  

     เช่น It’s good enough.    

 This coffee is not hot enough.    

 I can’t run very far. I’m not strong enough.    

 Let’s go. We have waited long enough.   

 They did not play well enough to win.   

 Tanggwa did not arrive early enough to see 

                the cartoon.            
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แบบฝึกทักษะที่ 3 

                                เร่ือง กำรใช้ Enough 

 

     Directions     Complete the sentence. Use adjective,      

adverb + enough with the one of these words. 

 

 

 

              Example:  He’s old enough to drive a car. 

1. The fire is ____________ to grill the barbecue for a picnic. 

2. This shirt is not ____________ for me to wear. 

3. Nick isn’t _____________ to buy this big motorbike. 

4. That book isn’t _____________ for us to understand.  

5. The wind is _____________ to blow the roof off. 

  

 

tall     handsome      well         easy         thin 

       hot     rich                large        strong      long 
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6. Kate can’t reach the light because she isn’t __________. 

7. You aren’t ____________ to go to work. 

8. He isn’t _____________ to be a film star. 

9. These jeans are not ____________ for me. 

10. That women is not _____________ for that chair. 
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           ใบควำมรู้ที่ 5  

                                      เร่ือง กำรใช้ Enough 

 

    

  2. ใช ้enough วางไวห้นา้ค านาม (noun) เช่น 

           We haven’t got enough money to go on holiday.              

            There are not enough chairs in this room.               

            There is enough chalk to write on the board. 

          I don’t have enough time to finish the best.         

          He’s got enough clothes. He doesn’t need any new ones. 

          We haven’t got enough  bread to make sandwiches. 
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                       แบบฝึกเสริมทักษะที่ 4 

                          เร่ือง กำรใช้ Enough 

  

 Directions     Complete the sentences. Use enough + noun 

with the one of these words.  

 

 

 

         Example: There are enough eggs to make a cake.  

1.Did you have _________ to answer all the questions 

    in   the exam? 

 2. I have _________ so I can buy new car. 

3. There wasn’t _________ for all.4. She doesn’t drink 

__________.  

 

 

      money    water    sugar     clothes      food 

      players     time    petrol       fruit        wind 
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5. We wanted to play football but we didn’t have ________. 

6. A: Is there ________ in your coffee?  

    B: Yes, thank you. 

7. You don’t eat ________. You should eat more it’s  

    good  for you. 

8. There isn’t ________ to fly a kite. 

9. I didn’t have ________ for wearing last week. 

10. He doesn’t have ________ to arrive home. 
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                                 แบบทดสอบหลงัเรียน  

                        เร่ือง กำรใช้ Too / Enough 

 

     Choose the best answer.  

 

1.  These mangoes are _____ sour _____ eat them.     

     a. enough/to                             b. to/enough 

     c. too/to                                    d. to/too 

 2. You eat _____ cookies. It’s not good for you. 

     a. too much                              b. too many 

     c. enough much                       d. enough many                              

3. Jim isn’t tall _____ play in the basketball team. 

     a. enough to                             b. to enough 

     c. enough for                           d. for enough 
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4. She read the book this afternoon but it was no _____  

     to understand. 

     a. enough easy                           b. easy too 

     c. too easy                                 d. easy enough                                             

5. The problem is _____ confusing for him to solve. 

     a. so                                           b. too 

     c. quite                                      d. rather 

6. Henry isn’t _____ to be a clown. 

     a. enough funny                       b. funny too 

     c. too funny                             d. funny enough 
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7. It’s a pity that we arrived _____ to say good-bye to him. 

     a. too late                                b. late enough 

     c. early enough                       d. lately enough 

8. There were _____ people outside. 

     a. too very                              b. too many 

     c. too much                            d. too more                                             

9. He is ______ to get good makes.   

     a. enough careful                   b. careful enough 

     c. too careful                         d. careful too 

10. There is _____ for both of us in that sofa. It’s quite big. 

     a. room enough                     b. too rooms 

     c. rooms too                          d. enough room 
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11. There are _____ pictures on the wall. 

     a. too much                             b. too many 

     c. very too much                     d. very too many                       

12. The swimming pool is _____ deep _____ me. 

     a. for/too                                 b. too/for 

     c. enough/to                            d. for/enough 

13. The curry is _____ to eat. 

     a. very hot                               b. too hot 

     c. hot too                                 d. for hot 

14. This T-shirt isn’t _____ enough _____ me. 

       I need a bigger  one. 

     a. big/to                                   b. big/for 

     c. very/to                                 d. very /for 
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15. She speaks Japanese _____ to get a scholarship. 

     a. enough well                         b. well too 

     c. well enough                         d. too well 

16. We have got _____ to read. 

     a. too books                             b. books enough 

     c. enough books                      d. books too 

17. I have not _____ to pay the bill.   

     a. too money                            b. money too 

     c. money enough                     d. enough money 

18. The radio is very loud. It is making _____ noise. 

     a. too loud                               b. too much 

     c. too many                             d. too quite 
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19. The tea is ______.  

    a. too hot to drink.                     b. too hot to drink it. 

    c. too hot for drink.                   d. too hot for drink it.                          

20. There’s _____ in the fridge for the whole week. 

       We don’t    need to buy any more. 

     a. too milk                                b. milk enough 

     c. enough milk                         d. milk too 
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    เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

        เร่ือง กำรใช้  Too / Enough 

 

                         1.      a                          11.     a 

                         2.      b                          12.     b                 

                         3.      d                          13.     c 

                         4.      b                          14.     a 

                         5.      d                          15.     b 

                         6.      b                          16.     c 

                         7.      d                          17.     d 

                         8.      b                          18.     b 

                         9.      c                          19.     c 

                        10.     b                          20.     b 
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  เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1 

 เร่ือง กำรใช้ Too 

 

 1.   too small 

                                2.   too long 

                                3.   too big 

                                4.   too young 

                                5.   too expensive 

                                6.   too cold 

                                7.   too loud 

                                8.   too heavy 

                                9.   too short 

                               10.  too warm 
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เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2 

เร่ือง กำรใช้ Too 

 

   1.  too  much 

                                2.  too many 

                                3.  too many 

                                4.  too  much 

                                5.   too  much 

                                6.  too many 

                                7.  too  much 

                                8.  too many 

                                9.  too  much 

                               10. too many  
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เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3 

เร่ือง กำรใช้ Too 

 

1.  hot enough 

                           2.  large enough 

                           3.  rich enough 

                                       4.  easy enough 

                           5.  strong enough 

                                       6.  tall enough 

                           7.  well enough  

                           8.  handsome enough 

                           9.  long enough 

                          10. thin enough 

 

 

 



39 

 

 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4 

 เร่ือง กำรใช้ Too 

 

1.   enough time 

                         2.   enough money 

                         3.   enough food 

                         4.   enough water 

                                 5.   enough players 

                           6.   enough sugar  

                         7.   enough fruit 

                         8.   enough wind 

                         9.   enough clothes 

                         10. enough petrol 
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 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

    เร่ือง กำรใช้ Too / Enough 

 

                         1.   b                              11.  b 

                         2.   c                             12.   c                 

                         3.   b                             13.   b 

                         4.   d                             14.   a 

                         5.   b                             15.   b 

                         6.   d                             16.   c 

                         7.   a                             17.   d 

                         8.   c                             18.   b 

                         9.   b                             19.   a 

                         10. d                             20.   b 

 

 

  


