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Direction :  Choose the best answer.   
1. If you lose a diamond ring, you will be .................... . 
 1) happy 2) funny 3) upset 4) interested   
2. “He feels full of fear or worry’’ means he is .................... . 
 1) frightened   2) surprised 
 3) upset   4) excited  
3. My father is .................... sports. 
 1) interested in   2) interested at 
 3) interesting in   4) interesting at  
4. I’m not disturbing you, .................... I? 
 1) am 2) am not 3) are 4) aren’t  
5. .................... do you prefer, lemonade .................... orange juice? 
 1) What / or   2) What / and 
 3) Which / or   4) Which / and  
6. Jane is very .................... . She finished her quiz .................... six 

minutes. 
 1) faster / at 2) faster / in 3) fast / at 4) fast / in  
7. .................... police .................... working in that place. 
 1) The / are 2) A / is 3) The / is 4) A / are  
8. That worker .................... helpless because he .................... know 

anything about tools. 
 1) was / did   2) was / didn’t 
 3) wasn’t / did   4) wasn’t / didn’t  
9. June’s .................... of the .................... girls in this class. 
 1) ones / beautiful  2) one / more beautiful 
 3) ones / most beautiful 4) one / most beautiful 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) upset 
   ถาคุณทําแหวนเพชรหาย คุณก็จะไมสบายใจ 
   upset = ไมสบายใจ 
   เปนคําคุณศัพท (Adjective) ที่มีความหมายเหมาะสม 
  1) happy (adj.) = มีความสุข 
  2) funny (adj.) = ตลก 
  4) interested (adj.) = (รูสึก)สนใจ  
2. เฉลย 1) frightened 
   “เขารูสึกเต็มไปดวยความกลัวหรือความกังวล” หมายความวาเขา

หวาดกลัว 
   frightened = หวาดกลัว 

 
 
 
 
 
 
 
   
   เพราะประโยคที่อยูในเครื่องหมายอัญประกาศ (Quotation Marks) 

เปนคําอธิบายความหมายของคําคุณศัพทนี้ 
  2) surprised (adj.) = ประหลาดใจ 
  3) upset (adj.) = ไมสบายใจ, ไมพอใจ, ซึมเศรา, ปนปวน 
  4) excited (adj.) = ตื่นเตน  
3. เฉลย 1) interested in 
   พอของฉันสนใจในกีฬาตางๆ 
   interested in = สนใจใน 
   interest จัดเปนคํากริยาที่บงบอกสภาวะของอารมณหรือความรูสึก 

(Emotional Responsive Verb) สามารถใชเปนกริยาหลักในประโยคไดทันที 
หรือเปลี่ยนรูปโดยเติม ed หรือ ing ทายคํา กอนจะนําไปใชรวมกับ Verb to 
be หรือจะใชเพื่อขยายคํานามเชนเดียวกับคําคุณศัพท (Adjective) ทั่วไปก็ได 
โดยมีรูปแบบการใช ดังนี้ 

   - หากใชเปนกริยาหลัก ซึ่งผันตามประธานและกาล (Tense)   
จะใหความหมายวา ทําให ... 

   - หากเปลี่ยนรูปโดยเติม ed ตอทาย เพื่อใหกลายเปน Past 
Participle (V3) และคําคุณศัพท จะใหความหมายวา รูสึก ...  

   - หากเปลี่ยนรูปโดยเติม ing ตอทาย เพื่อใหกลายเปน Present 
Participle (Ving) และคําคุณศัพท จะใหความหมายวา นา ... 

   จากโจทย พบวาประธานของประโยค คือ My father ซึ่งเปน
บุคคล รูปของคําคุณศัพทที่เปลี่ยนมาจากคํากริยา interest ที่เหมาะสมจะใชใน
ประโยคนี้ คือ interested และหากตองการระบุวาบุคคลนั้นสนใจเกี่ยวกับเรื่องใด 
ใหใชคําบุพบท in รวมดวย  

4. เฉลย 1) am 
   ฉันไมไดรบกวนคุณใชไหม 
   หากตองการใช Question Tag ในกรณีที่ประโยคนําเปนประโยค

ปฏิเสธ Question Tag นั้นจะตองเปนบอกเลา ประโยคคําในโจทยขอนี้ใช 
Present Continuous Tense ซึ่งมีโครงสราง คือ Subject + is/am/are + 
Ving จะเห็นไดวากริยาชวยในประโยคนําก็คือ ’m not ซึ่งเปนรูปยอที่ถูกตอง
เพียงรูปเดียวของ am not แสดงวาประโยคนําเปนประโยคปฏิเสธ Question 
Tag จึงตองใช am ซึ่งเปนรูปของ Verb to be ที่ใชกับบุรุษสรรพนาม I 

  2) นํามาใชใน Question Tag ไมได 
  3) จะใชไดก็ตอเมื่อประธานของประโยคนําเปนนามนับไดพหูพจนหรือ

บุรุษสรรพนาม You, We, They 
  4) จะใชไดก็ตอเมื่อ I เปนประธานของประโยคนําที่เปนประโยคบอกเลา  
5. เฉลย 3) Which / or 
   คุณชอบสิ่งใดมากกวากัน น้ํามะนาวหรือน้ําสม 
   Which = สิ่งใด / or = หรือ 
   ใช Which ขึ้นตนคําถามเมื่อมีของใหผูตอบเลือกมากกวาหนึ่งอยาง 

และใช or เพื่อใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
  1) ผิด เพราะ What จะใชขึ้นตนคําถามเมื่อตองการทราบเกี่ยวกับ

ชนิดหรือประเภทของคํานามที่ไมใชคน 

  2) และ 4)  ผิด เพราะ and จะใชเพื่อรวมเอาคน สัตว สิ่งของ หรือ
สถานที่ที่มีจํานวนตั้งแตสองขึ้นไปเขาไวดวยกัน  

6. เฉลย 4) fast / in 
   เจนเร็วมาก เธอทําแบบทดสอบเสร็จในหกนาที 
   fast = เร็ว เปนคําคุณศัพท (Adjective) ใชบอกลักษณะของ

คํานาม และนํา very ซึ่งเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) มาขยายได 
   in = ใน เปนคําบุพบท (Preposition) ที่ใชเพื่อบอกเวลาได 

นอกจากจะใชบอกเดือน ป ฤดูกาล รวมถึงชวงเวลาของวันแลว ยังใชบอก
ระยะเวลาของการกระทําสิ่งตางๆ ไดอีกดวย 

  1) faster = เร็วกวา เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative 
Adjective) ของ fast ใชเพื่อเปรียบเทียบนามหรือสรรพนาม 2 คําในประโยคที่
เปนการเปรียบเทียบขั้นกวา (Comparative Degree) และใช very ขยายไมได 

   at = ตอน เปนคําบุพบทที่นํามาใชเพื่อบอกเวลาได โดยใชกับเวลา
ที่ปรากฏบนหนาปดนาฬิกา อาทิเชน at 8.00 a.m. (ตอน 8.00 น./แปดโมงเชา) 
at 4.00 p.m. (ตอน 16.00 น./สี่โมงเย็น) 

  2) ผิด เพราะประโยคนี้ไมมีการเปรียบเทียบแตอยางใด 
  3) ใชคําบุพบทบอกเวลาไมเหมาะสม  
7. เฉลย 1) The / are 
   พวกตํารวจกําลังทํางานในสถานที่แหงนั้น 
   ประโยคนี้ใช Present Continuous Tense เพื่อแสดงเหตุการณที่

กําลังเกิดขึ้นอยูในปจจุบัน โดยใช is, am หรือ are ทําหนาที่กริยาชวย และใช
กริยาที่เติม ing ตอทาย (Ving) ทําหนาที่กริยาหลัก เมื่อดูจากตัวเลือกที่กําหนดให
แลว พบวาตองเลือกใช are เพราะ police เปนประธานพหูพจน แมวาจะมีรูป
เหมือนคํานามเอกพจนก็ตาม และใช The นําหนา police เพื่อชี้เฉพาะ 

  2) ผิดไวยากรณ เพราะ A และ is ตองใชกับคํานามนับไดเอกพจน 
  3) ผิด เพราะ is เปนรูปของ Verb to be ที่ใชเมื่อประธานของ

ประโยคเปนคํานามนับไดเอกพจน คํานามนับไมได หรือบุรุษสรรพนาม He, 
She, It  

  4) ผิด เพราะ A เปนคํานําหนาคํานาม (Article) ที่ใชไดเฉพาะกับ
คํานามนับไดเอกพจนเทานั้น โดยตองเปนคํานามที่ขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะ  

8. เฉลย 2) was / didn’t 
   คนงานคนนั้นชวยอะไรไมได เพราะเขาไมรูอะไรเกี่ยวกับเครื่องมือเลย 
   ประโยคนี้เปนประโยคความรวม (Compound Sentence) ที่มี

ใจความเปนเหตุเปนผลกัน และกลาวถึงเหตุการณในอดีต ใช Past Simple 
Tense (Subject + V2) ชองวางแรกจึงใช was ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ 
Verb to be เพราะใชกับ helpless ซึ่งเปนคําคุณศัพท (Adjective) ได    
สวนชองวางที่ 2 ใช didn’t ซึ่งยอจาก did not (did เปนกริยาชองที่ 2 ของ 
Verb to do) เพื่อเปนกริยาชวยของประโยคปฏิเสธใน Past Simple Tense 
ซึ่งโครงสรางประโยคปฏิเสธใน Tense นี้ คือ Subject + didn’t (did not) + V1  

  1) และ 3) ผิด เพราะประโยคบอกเลาใน Past Simple Tense     
ไมจําเปนตองใช did เปนกริยาชวย 

  4) ผิด เพราะจะทําใหความหมายของประโยคไมสมเหตุสมผล  
9. เฉลย 4) one / most beautiful 
   จูนเปนหนึ่งในบรรดาเด็กผูหญิงที่สวยที่สุดในชั้นเรียนนี้ 
   one = หนึ่ง / most beautiful = สวยที่สุด 
   หากตองการระบุวาคํานามหรือคําสรรพนามเอกพจนคําหนึ่งมี

ลักษณะโดดเดนเปนพิเศษ โดยมีความหมายเชิงเปรียบเทียบ ใหใชโครงสราง 
one + of + the + รูปคุณศัพทขั้นสุด (Superlative Adjective) + คํานาม
นับไดพหูพจน สําหรับรูปคุณศัพทขั้นสุดของคําคุณศัพทที่มี 3 พยางคขึ้นไป   
ใหใช most วางไวดานหนา ฉะนั้น รูปคุณศัพทขั้นสุดของ beautiful จึงเปน 
most beautiful  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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