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Choose the best answer.  
1. Situation : Jane and Dennis are discussing a story they have 

read in the newspaper. 
 Jane : Dennis, have you read the story about the loss of 

Thai soldiers in the crashed helicopters? 
 Dennis : Yes. So ..........A.......... 
 Jane : ..........B.......... 
 Dennis : Why do you say that? 
 Jane : I think we never thought before that these miserable 

accidents would happen in a row during a few days. 
 A. 1. what do you like? 2. how are things? 
  3. what does it mean? 4. how do you feel? 
 B. 1. I agree with you. 2. I’m shocked and very upset. 
  3. We lost Thai soldiers. 4. I’m sorry about that. 
 1) A-2 / B-4   2) A-3 / B-2 
 3) A-4 / B-2   4) A-4 / B-1  
2. ..........A.......... a lot of ..........B.......... between them. 
 A. 1. Has 2. Have 3. There is 4. There are 
 B. 1. different   2. difference 
  3. differences   4. being different 
 1) A-3 / B-3   2) A-4 / B-1 
 3) A-4 / B-2   4) A-4 / B-3  
3. There were marks on the snow, but ..........A.......... were ..........B.......... . 
 A. 1. it 2. he 3. she 4. they 
 B. 1. unrecognize  2. unrecognized 
  3. unrecognizable 4. unrecognizing 
 1) A-2 / B-3   2) A-4 / B-3 
 3) A-4 / B-2   4) A-4 / B-1  
4. The dog wagged ..........A.......... when ..........B.......... . 
 A. 1. it’s tail 2. its tail 3. it’s a tail 4. it of tail 
 B. 1. it see me approach 2. it saw me approached 
  3. it see me approaches 4. it saw me approaching 
 1) A-1 / B-3   2) A-2 / B-4 
 3) A-3 / B-4   4) A-2 / B-2  
5. The sizes of houses ..........A.......... according to the ..........B.......... . 
 A. 1. vary 2. varies 3. varying 4. variety 
 B. 1. locate 2. located 3. location 4. locating 
 1) A-1 / B-4   2) A-3 / B-2 
 3) A-1 / B-3   4) A-4 / B-2 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) A-4 / B-2 
   สถานการณ :  เจนและเดนนิสกําลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ไดอาน

จากหนังสือพิมพ 
   เจน : เดนนิส คุณไดอานขาวเกี่ยวกับทหารไทยที่เสียชีวิต

เพราะเฮลิคอปเตอรตกแลวหรือยังคะ 
   เดนนิส : อานแลวครับ แลวคุณรูสึกอยางไรครับ 
   เจน : ฉันรูสึกตกใจและเสียใจมากคะ 
   เดนนิส : ทําไมคุณถึงพูดอยางนั้นละครับ 
   เจน : ฉันวาพวกเราไมคาดคิดมากอนวาอุบัติเหตุที่นาสลดนี้

จะเกิดขึ้นติดตอกันภายในเวลาแค 2-3 วันนะคะ 
   A. 4. how do you feel? = คุณรูสึกอยางไร  
    ใชถามความคิดเห็นที่มีตอสถานการณหนึ่ง 
    1. what do you like? = คุณชอบอะไร 
    2. how are things? = สบายดีไหม 
    3. what does it mean? = หมายความวาอะไร 
   B. 2. I’m shocked and very upset. = ฉันรูสึกตกใจและ  

เสียใจมาก 
     สอดคลองกับประโยคที่เดนนิสถามตอมา รวมถึงประโยคที่

นําไปเติมลงในชองวางตําแหนงแรก 
    1. I agree with you. = ฉันเห็นดวยกับคุณ 
    3. We lost Thai soldiers. = เราสูญเสียทหารไทย 
    4. I’m sorry about that. = ฉันเสียใจดวย  
2. เฉลย 4) A-4 / B-3 
   มีขอแตกตางมากมายระหวางพวกเขา/พวกมัน 
   A. 4. There are 
     There is และ There are แปลวา มี ใชขึ้นตนประโยคได   

แตตองตามดวยคํานาม สวน have และ has ก็แปลวา มี เชนกัน หากแตใช
ขึ้นตนประโยคไมได และตองมีคําที่ทําหนาที่เปนประธานรวมดวย 

     โจทยขอนี้มี a lot of ปรากฏอยู แสดงวากําลังกลาวถึงสิ่งที่
มีจํานวนหรือปริมาณมาก ซึ่งคํานามที่ตามมานาจะเปนพหูพจน จึงตองเติม 
There are ลงในชองวางตําแหนงแรก 

   B. 3. differences 
     คํานามที่ตามหลัง a lot of ไดควรเปนคํานามนับไมไดหรือ

คํานามนับไดพหูพจน เมื่อพิจารณาจากคําที่กําหนดใหแลว จะเห็นไดวามีเพียง  
differences เทานั้นที่เปนคํานามนับไดพหูพจน จึงนํามาเติมลงในชองวาง
ตําแหนงที่สองได 

3. เฉลย 2) A-4 / B-3 
   มีรองรอยมากมายบนหิมะ แตก็ดูพวกมันไมออก 
   A. 4. they 
     รูปของ Verb to be ที่อยูในอนุประโยคหลังของโจทยขอนี้ 

คือ were ซึ่งเปน past tense (รูปกริยาชองที่ 2) ที่ตองใชกับประธานพหูพจน 
รวมถึงบุรุษสรรพนาม you, we, they เมื่อพิจารณาจากคําที่กําหนดใหแลว 
พบวามี they เพียงคําเดียวเทานั้นที่เปนบุรุษสรรพนามพหูพจน จึงนํามาเติมลง
ในชองวางตําแหนงแรกได 

   B. 3. unrecognizable 
     unrecognizable เปนคําคุณศัพท (adjective) เกิดจากการ

เติมปจจัย (suffix) -able ซึ่งแปลวา ได, สามารถ ไวดานหลังคํากริยา recognize 
แลวเติมอุปสรรค (prefix) un- ซึ่งแปลวา ไม ไวดานหนาอีกทีหนึ่ง จึงมี
ความหมายเหมาะสม และใชตามหลัง Verb to be ได  

4. เฉลย 2) A-2 / B-4 
   สุนัขกระดิกหางของมันเมื่อมันเห็นฉันเดินเขามาหา 
   A. 2. its tail 
     wagged เปน Past Tense (รูปกริยาชองที่ 2) ของ wag 

ซึ่งเปนกริยาที่ตองการกรรม สังเกตไดวามีสุนัขหนึ่งตัวเปนผูกระทํา อนุประโยค
แรกจึงตองการกรรม รวมทั้งคําแสดงความเปนเจาของที่ถูกตอง นามที่เหมาะสม
จะใชเปนกรรมของ wagged ในอนุประโยคแรก คือ tail และรูปคุณศัพท
แสดงความเปนเจาของ (Possessive Adjective) สําหรับสัตวหนึ่งตัว คือ its 
ดังนั้น its tail จึงนํามาเติมลงในชองวางตําแหนงแรกได 

   B. 4. it saw me approaching 
     เมื่ออนุประโยคแรกใช Past Simple Tense แลว อนุประโยค

หลังก็ควรใช Past Simple Tense เชนกัน เพื่อกลาวถึงเหตุการณในอดีต   
จึงตองผันกริยา see เปน saw และหากตองการระบุวาเห็นผูอื่นหรือสิ่งอื่น
กระทําสิ่งหนึ่ง จะใชโครงสราง Subject + see + Object + Ving อนุประโยค   
it saw me approaching จึงถูกตอง  

5. เฉลย 3) A-1 / B-3 
   ขนาดของบานมีหลากหลาย ขึ้นอยูกับสถานที่ตั้ง 
   A. 1. vary  
     ประธานของประโยคนี้ คือ The sizes of houses      

เปนนามนับไดพหูพจน ดังนั้นชองวางตําแหนงแรกจึงตองการกริยา ตามกฎการใช 
Present Simple Tense เมื่อประธานเปนพหูพจน กริยาตองไมเติม s ตอทาย 

   B. 3. location  
     เพราะ according to ตองตามดวยนาม เมื่อพิจารณาจากคํา

ที่กําหนดใหแลว จะเห็นไดวามีเพียง location เทานั้นที่เปนนาม จึงนํามาเติมลง
ในชองวางตําแหนงที่สองได 
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