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Writing and Vocabulary : Items 1-4 
Direction : Choose the best alternative.  
1. Mr. Benson is the .................... of the company. He runs the 

company with fifty staff. 
 1) manager   2) secretary  
 3) employee   4) client  
2. I have been in Australia .................... three years. 
 1) for   2) about 
 3) since   4) in  
3. Tell me ................... you came late. 
 1) what 2) where 3) why 4) how  
4. Surat is .................... Supranee. 
 1) more thinner than 2) thinner 
 3) thinner than   4) thinnest 
 
Reading : Items 5-10 
Direction : Read the following passage, then choose the 

best answer. 
 Somsri is a good girl. She helps her mother in the kitchen every 
day. She washes her clothes. She plays with her two younger 
brothers in the evening. She does her homework. Then, she reads her 
English book and she goes to bed at nine o’clock.  
5. What does Somsri do first? 
 1) She helps her mother. 2) She washes her clothes. 
 3) She plays with her brother. 4) She reads her English book.  
6. What is Somsri? 
 1) She is a singer.  2) She is a nurse. 
 3) She is a teacher.  4) She is a student.  
7. When does she do her homework? 
 1) in the morning  2) in the afternoon 
 3) in the evening  4) at night  
8. When does she go to bed? 
 1) at eight o’clock  2) at nine o’clock 
 3) at half past nine  4) at half past eight  
9. Whom does she play with? 
 1) her mother   2) her friend 
 3) her brothers   4) her sister  
10. How many people are there in family? 
 1) two    2) three 
 3) four    4) five 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) manager 
   คุณเบนสันเปนผูจัดการของบริษัท เขาดําเนินกิจการรวมกับ

พนักงาน 50 คน 
   manager = ผูจัดการ 
  2) secretary = เลขานุการ 
  3) employee = ลูกจาง 
  4) client = ลูกคา  
2. เฉลย 1) for 
   ฉันเคยอยูที่ประเทศออสเตรเลียเปนเวลา 3 ป 
   ประโยคนี้ใช Present Perfect Tense เพื่อกลาวถึงเหตุการณที่

เกิดขึ้นเปนระยะเวลาหนึ่งและสิ้นสุดลงแลวในปจจุบัน มีโครงสราง คือ 
Subject + has/have + V3 หากตองการระบุวาเหตุการณเกิดขึ้นเปนระยะ
เวลานานเทาใด จะใชคําวา for ตามดวยคําบอกเวลา 

  2) about = ประมาณ, ราวๆ ใชระบุเวลาโดยคราวๆ  
  3) since = ตั้งแต ใชระบุเวลาในอดีตที่แนนอนชัดเจน โดยวางไว

หนาคําบอกเวลาหรือประโยคที่สื่อความถึงอดีตก็ได 
  4) in = ใน/ภายใน ใชระบุระยะเวลาสําหรับเหตุการณในอนาคต  
3. เฉลย 3) why 
   บอกฉันหนอยวาทําไมคุณถึงมาสาย 
   โจทยขอนี้เปนประโยคคําสั่งใหชี้แจงเหตุผล จึงตองใชประพันธ-  

สรรพนาม (Relative Pronoun) เชื่อมประโยคเพื่อแสดงสาเหตุ จากตัวเลือกที่
กําหนดให พบวาประพันธสรรพนามที่เหมาะสมจะใชในประโยคนี้ คือ why  

  1) what = สิ่งที่ เปนคําสันธาน (Conjunction) ใชเชื่อมประโยคเพื่อ
กลาวถึงสถานการณหนึ่ง 

  2) where = ที่ที่/ที่ซึ่ง เปนประพันธสรรพนาม (Relative Pronoun) 
ที่ใชแสดงสถานที่ที่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง  

  4) how = อยางที่, แบบที่ เปนคําสันธาน (Conjunction) ใชเชื่อม
ประโยคเพื่อกลาวถึงลักษณะหรือวิธีการ  

4. เฉลย 3) thinner than 
   สุรัตนผอมกวาสุปราณี 
   ประโยคนี้แสดงการเปรียบเทียบขั้นกวา (Comparative Degree) 

เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของบุคคล 2 คนหรือสิ่งของ 2 สิ่งโดยใชคุณศัพทขั้น
กวา (Comparative Adjective) สําหรับรูปคุณศัพทขั้นกวาที่ถูกตองของ thin 
ซึ่งเปนคุณศัพทพยางคเดียว มีเสียงสระเปนเสียงสั้น และมีพยัญชนะตัวสะกด
เพียงตัวเดียว ใหเพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว กอนเติม er ตอทาย และเมื่อนํามาใช
เปรียบเทียบในประโยค ตองตามดวยคําวา than เสมอ 

  1) more thinner than ผิด เพราะ more จะใชเปลี่ยนคุณศัพทที่มี 
2-3 พยางคขึ้นไปใหเปนคุณศัพทขั้นกวา และหากนําหนาดวย more แลว ก็ไม
ตองเติม er ตอทายเขาไปอีก 

  2) thinner เปนรูปคุณศัพทขั้นกวาของ thin แตหากจะนําไปใชใน
ประโยคเปรียบเทียบ ตองใชรวมกับ than ดังที่อธิบายไวแลวขางตน 

  4) thinnest = ผอมที่สุด, บางที่สุด เปนรูปคุณศัพทขั้นสูงสุด 
(Superlative Adjective) ที่ถูกตองของ thin เมื่อจะนําไปใชในประโยค
เปรียบเทียบ ตองใช the นําหนา 

 
คําแปลเนื้อเรื่อง 
 สมศรีเปนเด็กดี เธอชวยงานแมในครัวทุกวัน เธอซักเสื้อผาของเธอเอง เธอเลน
กับนองชายของเธอ 2 คนในตอนเย็น เธอทําการบาน จากนั้น เธออานหนังสือ
ภาษาอังกฤษ แลวเขานอนตอนสามทุม  
5. เฉลย 1) She helps her mother. 
   กิจวัตรที่สมศรีทําเปนอันดับแรก คือ ชวยแม(ทํางานบาน)  
  2) She washes her clothes. = เธอซักเสื้อผาของเธอ 
  3) She plays with her brother. = เธอเลนกับนองชายของเธอ 
  4) She reads her English book. = เธออานหนังสือภาษาอังกฤษ

ของเธอ   
6. เฉลย 4) She is a student. 
   สังเกตไดจากประโยค She does her homework.  
  1) She is a singer. = เขา(ผูหญิง)/เธอเปนนักรอง 
  2) She is a nurse. = เขา(ผูหญิง)/เธอเปนพยาบาล 
  3) She is a teacher. = เขา(ผูหญิง)/เธอเปนครู  
7. เฉลย 4) at night 
   at night = ตอนกลางคืน 
  1) in the morning = ในตอนเชา  
  2) in the afternoon = ในตอนบาย 
  3) in the evening = ในตอนเย็น   
8. เฉลย 2) at nine o’clock 
   at nine o’clock = สามทุม (21.00 น.) 
  1) at eight o’clock = สองทุม (20.00 น.)  
  3) at half past nine = สามทุมครึ่ง (21.30 น.) 
  4) at half past eight = สองทุมครึ่ง (20.30 น.)  
9. เฉลย 3) her brothers 
   เพราะเนื้อเรื่องระบุไววา She playing with her two younger 

brothers. 
  1) her mother = แมของเธอ 
  2) her friend = เพื่อนของเธอ 
  4) her sister = พี่สาว/นองสาวของเธอ  
10. เฉลย 3) four 
   จากเนื้อเรื่อง ครอบครัวของสมศรีมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ไดแก 

แมของสมศรี ตัวสมศรีเอง และนองชายของสมศรีอีก 2 คน 
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