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Choose the best words or phrases to complete the paragraph.  
 One morning last week, I realized that my bike ..........1.......... 
stolen from my garden. I phone the police and two officers called at 
my house the next day. They ..........2.......... me if I had seen or heard 
anything. I told ..........3.......... I had been out that evening, and hadn’t 
noticed anything suspicious when I came home. “If I had seen 
anything, I ..........4.......... you,” I replied. “It was raining hard too. If 
the weather ..........5.......... so bad, I would have ridden my bike.” The 
officers told me that lots of people ..........6.......... their bikes stolen 
lately. “The thieves ..........7.......... to have put the bikes in van,” said 
one of the officers. “I ..........8.......... I had known about that,” I said.       
“I saw a black van that evening. In fact, it ..........9.......... opposite my 
house.” The officers asked me what the van’s number ..........10.........., 
but I couldn’t remember. “..........11.......... you saw the van 
again, ..........12.......... you recognize it?”, one of them asked. 
“It ..........13.......... painting. I remember that,” I replied. However, there 
was a happy ending to this story. After the officers had left, 
I ..........14.......... by a friend of mine. “By the way,” she said, 
“..........15.......... you want your bike, I’ll bring it back this afternoon. I 
borrowed it a couple of days ago.”  
1. 1) had   2) had been 
 3) had had itself   4) had not  
2. 1) reminded 2) questioned 3) told 4) asked  
3. 1) them 2) that 3) if 4) later  
4. 1) called   2) would 
 3) would have called 4) had called  
5. 1) wasn’t   2) wouldn’t be 
 3) wouldn’t have been 4) hadn’t been  
6. 1) had 2) had had 3) had to have 4) hadn’t  
7. 1) think   2) are thought 
 3) have thought   4) are thinking  
8. 1) would 2) realize 3) wish 4) thought  
9. 1) was parked 2) had parking 3) is parked 4) has parked  
10. 1) is 2) was 3) had 4) wrote  
11. 1) If 2) When 3) Remember 4) Suppose  
12. 1) do 2) can 3) would 4) if  
13. 1) needed 2) had been 3) looked like 4) seemed  

 
 
 
 
 
 
 
  
14. 1) called up   2) was phoned 
 3) had a phone call  4) heard some news  
15. 1) unless 2) if only 3) if 4) as long as 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) had been 
   เชาวันหนึ่งเมื่อสัปดาหที่แลว ฉันเพิ่งมารูวาจักรยานของฉันถูกขโมย

ไปจากสวนในบานฉัน 
   ประโยคนี้กลาวถึงเหตุการณในอดีต 2 เหตุการณ ซึ่งเหตุการณหนึ่ง

ไดสิ้นสุดลงกอนอีกเหตุการณหนึ่ง โดยจักรยานถูกขโมยเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น
และสิ้นสุดลงกอน จึงใช Past Perfect Tense (Subject + had + V3) สวน
อาการรูนั้นเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงทีหลัง เพราะรูหลังจากที่จักรยาน
ถูกขโมยไปแลว จะใช Past Simple Tense (Subject + V2)   

2. เฉลย 4) asked 
   พวกเขาถามฉันวาฉันไดเห็นหรือไดยินอะไรหรือเปลา 
   ประโยคนี้กลาวถึงเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแลวในอดีต  

2 เหตุการณ ซึ่งเหตุการณหนึ่งสิ้นสุดลงกอนอีกเหตุการณหนึ่ง โดยการเห็นหรือ  
ไดยินเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงกอน จะใช Past Perfect Tense 
(Subject + had + V3) สวนตํารวจถามเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงทีหลัง 
เพราะถามเรื่องที่ผานมาแลว จึงใช Past Simple Tense (Subject + V2)   

3. เฉลย 1) them 
   ฉันบอกพวกเขาวาฉันออกไปขางนอกเย็นวันนั้น 
   ตําแหนงนี้ตองการสรรพนามที่ทําหนาที่เปนกรรม ในที่นี้ them 

นํามาแทน They ซึ่งเปนประธานของประโยคกอนหนา  
4. เฉลย 3) would have called 
   ถาฉันไดพบเจออะไรมา ฉันคงจะโทรหาพวกคุณ 
   ประโยคนี้ใชประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) รูปแบบที่ 3 

เพื่อสมมติเหตุการณที่ตรงขามกับความจริงในอดีต รูปกริยาในอนุประโยคแสดง
เงื่อนไข (if-clause) ตองเปน had + V3 สวนรูปกริยาในอนุประโยคหลัก 
(main clause) ตองเปน would + have + V3  

5. เฉลย 4) hadn’t been 
   ถาอากาศไมไดแยนัก ฉันคงจะขี่จักรยาน 
   ประโยคนี้ใชประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 3 เพื่อสมมติเหตุการณที่ตรง

ขามกับความจริงในอดีต อนุประโยคแสดงเงื่อนไข (if-clause) ตองใช Past 
Perfect Tense (Subject + had + V3)   

6. เฉลย 2) had had 
   เจาหนาที่ตํารวจบอกฉันวามีหลายคนที่จักรยานถูกขโมยเมื่อไมนาน

มานี้ 

   ประโยคนี้กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแลวในอดีตทั้ง 
2 เหตุการณ โดยมีโครงสรางที่ซับซอน เพราะใชโครงสราง have + something + 
V3 สําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงกอน โดยใช Past Perfect Tense 
เพื่อสื่อวามีผูอื่นกระทํากริยานั้นตอสิ่งของ รูปกริยาที่ปรากฏจึงเปน had + had 
+ V3   

7. เฉลย 2) are thought 
   พวกเราคิดวาขโมยเอาจักรยานใสรถตู 
   หากตองการสื่อวาคิดหรือคาดคะเนวาผูอื่นทําอะไร ก็ใชรูปแบบ

ประโยค Passive Voice (be + V3) ได (ประโยคนี้แปลตามตัวอักษรไดวา 
ขโมยถูกคิดวาเอาจักรยานไปใสรถตู)  

8. เฉลย 3) wish 
   ฉันนาจะรูเรื่องนี้มากอน 
   หากแสดงความปรารถนาในอดีต ตองใช wish + S + had + V3  
9. เฉลย 1) was parked 
   มันจอดเอาไวตรงขามกับบานของฉัน 
   ใชรูปแบบประโยค Passive Voice ใน Past Simple Tense    
10. เฉลย 2) was 
   ตํารวจถามฉันวาหมายเลข(ทะเบียน)ของรถตูเปนหมายเลขอะไร 

แตฉันจําไมได 
   ตําแหนงนี้ขาดกริยาของคําถามจากผูอื่น (Indirect Question) 

และเหตุการณนี้เปนอดีต ดังนั้น ตองใช Verb to be ที่อยูในรูป Past Tense (V2)   
11. เฉลย 1) If 
   ถาคุณเห็นรถตูอีกครั้ง คุณจะจําไดไหม 
   เปนสันธาน (Conjunction) ที่เหมาะสมกับบริบท   
12. เฉลย 3) would 
   ถาคุณเห็นรถตูอีกครั้ง คุณจะจําไดไหม 
   ประโยคนี้ใชประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 2 เพื่อสมมติเหตุการณที่ตรง

ขามกับความจริงในปจจุบัน รูปกริยาในอนุประโยคแสดงเงื่อนไข (if-clause) 
ตองเปน Past Tense (V2) สวนรูปกริยาในอนุประโยคหลัก (main clause) 
ตองเปน would + V1  

13. เฉลย 2) had been 
   มันทาสีเอาไว ฉันจําได 
   ใช Past Perfect Continuous Tense ในกรณีนี้ได เพื่อสื่อความ

วาไดกระทําสิ่งใดอยูชั่วขณะหนึ่งในอดีต โครงสราง คือ Subject + had + 
been + Ving   

14. เฉลย 2) was phoned 
   หลังจากตํารวจไปแลว ฉันก็ไดรับโทรศัพทจากเพื่อนคนหนึ่งของฉัน 
   หากจะกลาววามีผูโทรศัพทมาหาตน สามารถใชรูปแบบประโยค 

Passive Voice ได ประโยคนี้กลาวถึงอดีตโดยใช Past Simple Tense และ
มี I เปนประธาน รูปกริยาที่ใชจึงเปน was + V3   

15. เฉลย 3) if 
   ถาเธออยากใชจักรยานของเธอ ฉันจะเอามาคืนใหบายนี้ 
   ประโยคนี้ใชประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 1 เพื่อสมมติเหตุการณที่

เปนไปไดในอนาคต โดยอนุประโยคแสดงเงื่อนไข (if-clause) ตองใช Present 
Simple Tense (Subject + V1) สวนอนุประโยคหลัก (main clause) ตองใช 
Future Simple Tense (Subject + will + V1)  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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