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Direction : Choose the alternative which best completes 

the sentence.   
1. There are tax advantages ................... you give your home to your 

children before you die. 
 1) if 2) unless 3) since 4) although  
2. .................... young, dogs are easily trained. 
 1) When 2) They are 3) When are 4) When they  
3. The Williams had never had a dog before. .................... . 
 1) So had we   2) We had too 
 3) Neither had we  4) We didn’t, either  
4. Japanese have long been resentful of the massive US base on the 

island, which is home to more than .................... . 
 1) based half the 47000 American troops in Japan 
 2) half the 47000 American troops based in Japan 
 3) in Japan half the 47000 American troops based 
 4) based in Japan half the 47000 American troops  
5. Financial planning is the process of figuring out .................... to 

meet your goals in life. 
 1) manage your money how can you earn 
 2) how can you manage your money you earn 
 3) your money manage how you can earn 
 4) how you can earn and manage your money  
6. The branch ..........A.......... and ..........B.......... . 
 A. 1. hardly struck him 2. struck him hardly 
  3. struck him hard 4. hard struck him 
 B. 1. lay him unconscious 2. unconsciously laid him 
  3. him unconscious laid 4. lay him unconsciously 
 1) A-3 / B-1   2) A-3 / B-4 
 3) A-2 / B-1   4) A-2 / B-4  
7. A small family ..........A.......... a lot of ..........B.......... . 
 A. 1. is 2. are 3. has 4. have 
 B. 1. an advantage  2. advantage 
  3. some advantages 4. advantages 
 1) A-4 / B-4   2) A-3 / B-4 
 3) A-4 / B-2   4) A-3 / B-2 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) if 
   มีสิทธิประโยชนทางภาษีหลายประการ หากคุณมอบกรรมสิทธิ์บาน

ใหแกบุตรกอนที่คุณจะเสียชีวิต 
   if = หาก, ถา 
   ประโยคนี้เปนประโยคเงื่อนไขแบบ zero conditional เพื่อแสดง

ระเบียบ/ขอบังคับ โครงสราง คือ If + Subject + V1, Subject + V1 
  2) unless = ถา...ไม จะใชในประโยคเงื่อนไข (Conditional 

Sentence) ในกรณีที่อนุประโยคแสดงเงื่อนไข (If-clause) มีใจความเปน
ปฏิเสธ 

  3) since = เพราะ, เพราะวา ใชนําหนาอนุประโยคที่แสดงสาเหตุ 
  4) although = แม, แมวา  
2. เฉลย 1) When 
   ตอนที่ยังเล็ก สุนัขจะนํามาฝกไดงาย 
   When = ตอนที่ 
   ขอนี้หากเขียนเปนประโยคเต็ม จะเปน When dogs are young, 

they are easily trained. จะเห็นไดวา subject ของสองประโยคเหมือนกัน/
กลาวถึงสิ่งเดียวกัน ในกรณีที่กริยาของประโยคแรกเปน verb to be เชนนี้ 
สามารถตัดประธานและ verb to be ในประโยคแรกได 

  2) ผิด เพราะจะสื่อความหมายไดวาเปนลักษณะตามปกติวิสัย 
  3) ผิด เพราะขาดนามหรือสรรพนามที่ทําหนาที่เปนประธาน 
  4) ผิด เพราะขาดกริยาหลัก  
3. เฉลย 3) Neither had we 
   ครอบครัววิลเลียมสไมเคยเลี้ยงสุนัขมากอน พวกเราก็(ไมเคย)

เชนกัน 
   Neither had we = พวกเราก็(ไมเคย)เชนกัน 
   เปนการแสดงความคิดคลอยตาม หากประโยคแรกเปนประโยค

ปฏิเสธ ประโยคที่แสดงความคิดคลอยตามตองใชโครงสราง Neither/Nor + 
กริยาชวย + ประธาน (แปลวา ไม...ดวยเหมือนกัน) โจทยขอนี้ใชโครงสราง
ดังกลาว เพื่อแสดงวาผูพูดไมเคยมี(สุนัข) เชนเดียวกับครอบครัววิลเลียมส 

  1) ผิด เพราะจะใชบอกขอความเพื่อคลอยตามในกรณีที่ประโยคแรก
เปนประโยคบอกเลา 

  2) ผิด เพราะจะใชบอกขอความเพื่อคลอยตามในกรณีที่ประโยคแรก
เปนประโยคบอกเลา และยังขาดนาม/สรรพนามที่เปนกรรม 

  4) ผิด เพราะใชกริยาชวยไมสอดคลองกับประโยคแรก และใช
เครื่องหมาย comma โดยไมจําเปน ตองแกเปน We hadn’t had it either.  

4. เฉลย 2) half the 47000 American troops based in Japan 
   ชาวญี่ปุนรูสึกขุนเคืองมายาวนานเกี่ยวกับการตั้งฐานทัพขนาดใหญ

ของสหรัฐอเมริกาบนเกาะในญี่ปุน ซึ่งเปนที่อาศัยของทหารเกินกวาครึ่งหนึ่งที่
ประจําการที่ญี่ปุน จากกองกําลังทหารอเมริกันทั้งสิ้น 47000 นาย  

   จะสังเกตไดวาคําในตัวเลือกทั้งสี่สลับตําแหนงใหตางกันเทานั้น    
แสดงวาโจทยขอนี้วัดความรูเรื่องการเรียงลําดับคํา (Word Order) เพราะหาก
วางตําแหนงคําผิด จะทําใหเกิดขอผิดพลาดทางไวยากรณ (Grammatical 
Error) ได คําตอบที่ถูกตองในขอนี้จึงเปนตัวเลือก 2) เพราะเรียงตามลําดับดังนี้ 
คือ Subject + Verb + Adverb  

5. เฉลย 4) how you can earn and manage your money 
   การวางแผนทางดานการเงินเปนกระบวนการของความสําเร็จ

เกี่ยวกับวิธีหารายไดและบริหารเงิน เพื่อบรรลุเปาหมายในชีวิต 
   เพราะใชโครงสราง how + subject + verb เพื่อบงบอกลักษณะ

ความสามารถของบุคคล ดังนั้น จึงตองตอบตัวเลือก 4) เพราะเรียงลําดับคําได
ถูกตองที่สุด   

6. เฉลย 1) A-3 / B-1 
   กิ่งไมฟาดโดนเขาอยางจัง ทําใหเขาลมลงหมดสติไป 
   A. 3. struck him hard 
   ประโยคนี้กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแลวในอดีต จึง

ใช Past Simple Tense ดังนั้น จึงตองใชรูปกริยาชองที่ 2 เรียกวา Past 
Tense ซึ่ง struck เปนคําที่ถูกตอง เพราะเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ strike 
นอกจากนี้ ยังเรียกลําดับคําไดถูกตอง คือ กริยา (Verb) + กรรม (Object) + 
กริยาวิเศษณ (Adverb) 

   B. 1. lay him unconscious 
   เมื่ออนุประโยคหนาเปน Past Simple Tense อนุประโยคตอมาก็

ตองเปน Past Simple Tense ดังนั้น รูปกริยาที่ใชตองเปนชองที่ 2 lay ซึ่ง
เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ lie จึงถูกตอง หากตองการระบุวาสิ่งหนึ่งทําใหคน สัตว 
หรือสิ่งของทรุด/ราบลงกับพื้นในสภาพใดๆ ใหใชกริยา lie ซึ่งผันตามประธาน
และกาล ตามดวยนามหรือสรรพนามที่ทําหนาที่กรรม และคุณศัพท เมื่อ
เรียงลําดับคําในอนุประโยคนี้ใหถูกตองแลว จะไดเปน lay him unconscious  

 ขอควรจํา พึงระวังวา hard สามารถเปนไดทั้ง Adjective (คุณศัพท ใชขยาย
นาม) และ Adverb (กริยาวิเศษณ ใชขยายกริยา) ในขณะที่ hardly เปน 
Adverb (กริยาวิเศษณ) เชนกัน แตแปลวา แทบจะไม  

7. เฉลย 2) A-3 / B-4 
   ครอบครัวเล็กๆ มีขอดีมากมาย 
   A. 3. has 
   ประโยคนี้กลาวแสดงความคิดเห็นของบุคคล จึงใช Present 

Simple Tense ประธาน คือ A small family เมื่อพิจารณาโจทย คําที่อยูถัด
จากชองวาง คือ a lot of มีลักษณะเปนกลุมคําบอกปริมาณ (quantifier) 
กริยาที่หายไปนาจะมีความหมายวา “มี” ซึ่งคําวา “มี” มีสองคําใหเลือกใช คือ 
has และ have ซึ่งตางก็เปนรูปกริยาชองที่ 1 ของ verb to have ดังนั้น เมื่อ
ประธานเปนเอกพจน (A small family) จึงเลือกใช has 

   B. 4. advantages 
   คํานามที่ตามหลัง a lot of ควรเปนคํานามนับไดพหูพจนหรือ

คํานามนับไมได ซึ่งไมมีคําบอกปริมาณ (quantifier) อื่นๆ นําหนา ดังนั้น เมื่อ
พิจารณาตัวเลือกที่กําหนดให ก็จะพบวา advantages เปนคําตอบที่ถูกตอง 
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