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Direction :  Choose the alternative which best completes 

the sentence.  
1. I’ve never owned .................... independent cat as this one! 
 1) a more than 2) such an 3) a so 4) as much an  
2. The menu lists how much ................... . 
 1) costs every dish  2) every dish costs 
 3) does every dish cost 4) the cost of every dish  
3. Her reason for ..........A.......... her previous job ..........B.......... not clear. 
 A. 1. leave 2. leaving 3. left 4. a leave 
 B. 1. was 2. were 3. had 4. did 
 1) A-2 / B-1 2) A-2 / B-2 3) A-1 / B-1 4) A-1 / B-2  
4. People in the big city ..........A.......... know ..........B.......... . 
 A. 1. isn’t 2. aren’t 3. doesn’t 4. don’t 
 B. 1. some about us 2. any about us 
  3. much about us 4. many about us 
 1) A-4 / B-1 2) A-3 / B-3 3) A-4 / B-4 4) A-4 / B-3  
5. He also ..........A.......... a pair of blue ..........B.......... . 
 A. 1. is 2. are 3. has 4. have 
 B. 1. a eye 2. an eye 3. eyes 4. an eyes 
 1) A-4 / B-3 2) A-2 / B-3 3) A-3 / B-4 4) A-3 / B-3 
 
Direction : Identify the incorrect part of each sentence. 

(marked 1, 2, 3 or 4)  
6. Because Mexico City is sited in a basin  surround by hills,   
  1)   2) 
 the air pollution from four million cars and industry is not blown away.  
   3)   4)  
7. Scientists now use machines see exactly  where electrical activity  
   1) 2) 
 is happening in the brain  when people do different things.  
  3)  4)  
8. Instead of using chemicals  to keep out weeds and insects, 
  1) 2) 
 try planting flowers that  keeps insects away from  your vegetables. 
  3) 4)  
9. Studies of job satisfaction are unreliable because there is so many  
    1) 2) 
 variables and because the admission of dissatisfaction may be  
  3) 
 viewed as a personal failure. 
  4)  
10. I made him  to confess  that  he copied  his friend’s answer 
  1) 2) 3) 
 during the test. 
  4) 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) such an 
   ฉันไมเคยเลี้ยงแมวที่สุดแสนจะรักอิสระเทาเจาตัวนี้เลย 
   โครงสราง such + Adjective + Noun ใชเพื่อเนนลักษณะของ

คํานามที่กลาวถึงไวกอนหนาแลวใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดย such ตองตามดวย
คํานามเสมอ สวนจะมี a, an หรือไม ขึ้นอยูกับวาใช such กับคํานามเอกพจน
หรือพหูพจน 

  1) a more than และ 4) as much an ผิดความหมายและ
ไวยากรณ 

  3) a so ผิดไวยากรณ หากตองการใชคํานี้ ใหตัด a ออกเสียกอน   
2. เฉลย 2) every dish costs  
   รายการอาหารแสดงราคาอาหารทุกชนิด (วาเปนเทาไร) 
   ประโยคนี้มี indirect statement ตามหลังกริยา lists เพื่อบอก

สภาพของนาม ซึ่งเดิมขอความที่มาขยายเคยเปนคําถามมากอน สังเกตไดจาก 
how much ดังนั้น ขอความหลัง how much จะตองเปน noun clause โดย
ตองเรียงคําแบบประโยคบอกเลา 

   1) costs every dish = มีราคาเปน/เทากับอาหารทุกจาน 
   3) does every dish cost = อาหารแตละจาน/ชนิดราคาเทาไร 
   4) the cost of every dish = ตนทุนของอาหารทุกจาน/ชนิด   
3. เฉลย 1) A-2 / B-1 
   เหตุผลที่เธอออกจากงานเกาไมชัดเจน 
   A. 2. leaving 
   กริยาที่ตามหลังบุพบท for ไดจะตองอยูในรูป Gerund (Ving) 

ดังนั้น leaving ซึ่งเปน Gerund ของ leave จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง  
   B. 1. was 
   ประธานของประโยคนี้ คือ Her reason ซึ่งเปนนามเอกพจน 

ดังนั้น เพื่อบอกลักษณะของประธาน (ในที่นี้ คือ not clear) โดยใช Past 
Simple Tense ก็ตองใชรูปของ Verb to be สําหรับประธานเอกพจน บุรุษที ่
1 และ 3 นั่นก็คือ was  

4. เฉลย 4) A-4 / B-3 
   คนในเมืองใหญไมทราบอะไรเกี่ยวกับพวกเรามากนัก 
   A. 4. don’t 
   ประโยคนี้ใช Present Simple Tense ประธาน คือ People เปน

นามพหูพจน (in the big city เปนสวนขยายของประธาน) เมื่อพิจารณาโจทย 
พบวาคําที่อยูถัดจากชองวางแรก คือ know ซึ่งเปนคํากริยา แสดงวาลักษณะ
ประโยคนาจะเปนประโยคปฏิเสธ ดังนั้น เพื่อแสดงใจความใน Present 
Simple Tense วาเปนปฏิเสธ เมื่อประธานเปนพหูพจน ใหนํา do มาใชเปน
กริยาชวย เมื่อนํามารวมกับ not ก็จะได do not หรือเขียนยอเปน don’t นํามา
วางไวหนา know ซึ่งเปนกริยาหลักได 

   B. 3. much about us 
   much เปนกริยาวิเศษณ (Adverb) ใชขยายกริยา know ได และ

มักใชในประโยคปฏิเสธ  
5. เฉลย 4) A-3 / B-3 
   เขายังมีตาสีฟาอีกดวย 
   A. 3. has 
   ประโยคนี้เปน Present Simple Tense ประธาน คือ He เมื่อ

พิจารณาโจทย พบวาคําที่อยูถัดจากชองวางแรก คือ a pair of blue มีลักษณะ
เปนกลุมคํานาม กริยาที่หายไปนาจะมีความหมายวา “มี” ซึ่งกริยาที่แปลวา “มี”    
มีสองรูปใหเลือกใช คือ has และ have ดังนั้น เมื่อประธานเปนเอกพจน บุรุษที่ 
3 จึงเลือกใช has 

   B. 3. eyes 
   โดยทั่วไป นัยนตาสองขางมักจะมีมานตา/ตาดํา (iris) สีเดียวกัน 

และมักกลาวถึงนัยนตาทั้งสองขาง จึงตองใชรูปพหูพจน  
6. เฉลย 2) surround by hills,  
   ตองเปลี่ยน “surround” เปน “surrounded” เพื่อใหเปนไปตาม

หลักเกณฑการใช Participial Phrase ชนิดที่ขึ้นตนดวย past participle 
(V3) วางไวหลังคํานาม เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพของคํานามนั้นๆ  

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา เพราะกรุง
เม็กซิโกซิตีตั้งอยูในพื้นที่แองซึ่งรายลอมไปดวยภูเขา มลพิษทางอากาศจาก
รถยนตกวาสี่ลานคันและโรงงานอุตสาหกรรมจึงไมถายเทออกไป  

7. เฉลย 1) Scientists now use machines see exactly 
    ตองเปลี่ยน “see” เปน “to see” เพราะกริยาที่ใชตามหลังกริยา 

use ไดจะตองอยูในรูป to-infinitive (กริยารูปเดิมที่มี to นําหนา) 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา นักวิทยาศาสตร

ใชเครื่องมือตางๆ เพื่อดูบริเวณที่เกิดคลื่นไฟฟาในสมองขณะทํากิจกรรมที่แตกตาง
กันใหแนชัด  

8. เฉลย 4) keeps insects away from 
   ตองเปลี่ยน “keeps” เปน “keep” เพราะประธานของกริยา keep 

away คือ flowers เปนคํานามพหูพจน ดังนั้น กริยาใน Present Simple 
Tense ไมตองเปลี่ยนรูป 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา แทนที่จะใช
สารเคมีเพื่อกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ลองปลูกพืชดอกที่ชวยไลแมลงจาก
แปลงผักของคุณ  

9. เฉลย 1) is  
   ตองแกเปน are เพราะ there is ตองตามดวยนามเอกพจน แตคํา

ที่ตามหลังโครงสราง there + Verb to be ในประโยคนี้ คือ variables เปน
นามพหูพจน จึงตองใช there are 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา การศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจดานอาชีพเชื่อถือไมได เพราะมีตัวแปรหลายอยาง และอาจ
มองไดวาการยอมรับถึงความไมพึงพอใจเรื่องงานเปนความลมเหลวสวนบุคคล  

10. เฉลย 2) to confess 
   ตองแกเปน confess เพราะกริยาที่ตามหลัง make ตองอยูในรูป 

bare infinitive (กริยารูปเดิมที่ไมใช to นําหนา) 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา ฉัน (บังคับ) 

ใหเขาสารภาพวาลอกคําตอบของเพื่อนขณะกําลังสอบ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


