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Direction :  Choose the best answer. (Items 1-5)  
1.  My sister’s hair is not straight, it is .................... . 
 1)  short 2) ponytail 3)  curly 4)  bald  
2.  Owen has been employed in the finance industry .................... 

1990. 
 1) about 2) in 3)  for 4)  since  
3. My brother .................... go to see the doctor last week because he 

was very ill. 
 1)  need to 2) must 3)  had to 4)  could  
4. A(n) ................... is someone who looks on the positive sides of 

situations.  
 1) patient 2) pessimist 3) optimist 4) vegetarian   
5. There are no empty seats on this flight, but there are ................... 

available on the next one. 
 1) a little 2) little 3) a few 4) few 
 
Direction : Read the following passage and choose the 

correct words for each blank. (Items 6-10)  
 Deserts ..........6.......... usually hot and barren places, yet they are 
beautiful. A few plants, rocks and dusty red-brown soil ..........7.......... 
the ingredients of most North American deserts where there is 
sufficient food and water for certain animals to survive. 
 One famous dry and hot place in ..........8.......... world with no 
visible rock or plant and barely any water is the Sahara Desert. It is 
the ..........9.......... desert in the world and ..........10.......... in Northern 
Africa. Surprisingly, the Sahara is home to many strange animals.  
6. 1) is 2) are 3) was 4) been  
7. 1) make up 2) makes up 3) make in 4) makes in  
8. 1) a 2) an 3) the 4) -  
9. 1) more large 2) largest 3) large 4) larger  
10. 1) located   2) will be located 
 3) is located   4) are located 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) curly 
   ผมของพี่สาว/นองสาวฉันไมตรง ผมของเธอหยิก 
   curly = หยิก 
   เปนคําคุณศัพท (Adjective) ที่นํามาใชเพื่อบอกลักษณะของเสน

ผมได โดยมีความหมายตรงขามกับ straight 

 
 
 
 
 
 
 
  
  1)  short (adj.) = สั้น 
  2)  ponytail (n.) = ผมหางมา 
  4)  bald (adj.) = ลาน  
2. เฉลย 4) since 
   โอเวนไดรับการวาจางใหเขาทํางานในอุตสาหกรรมการเงินตั้งแตป 

ค.ศ. 1990 
   since = ตั้งแต 
   ประโยคนี้ประธานเปนผูถูกกระทํา จึงใชรูปแบบประโยค Passive 

Voice ใน Present Perfect Tense มีโครงสราง คือ Subject + has/have 
+ been + V3 เพื่อกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตและดําเนินมาจนถึงปจจุบัน 
ประโยคนี้ระบุปที่เหตุการณเริ่มตนแลว ดังนั้น คําบอกเวลาที่เหมาะสมจึงเปน since 

  1) about = ประมาณ, ราวๆ 
  2) in = ใน 
  3)  for = เปนระยะเวลา  
3. เฉลย 3) had to 
   พี่ชาย/นองชายของฉันตองไปพบหมอเมื่อสัปดาหที่แลว เนื่องจาก

เขาไมสบายมาก 
   had to = ตอง 
   เปนรูปหนึ่งของ have to ซึ่งเปนกริยาชวย โดยใชเพื่อแสดงวา

จําเปนตองทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอดีต เพราะ had เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ have 
และ has  

  1)  need to = ตองการ, จําเปนตอง 
  2) must = ตอง 
  4)  could = สามารถ (ใชกลาวถึงอดีตหรือเพื่อความสุภาพ)  
4. เฉลย 3) optimist 
   คนที่มองโลกในแงดีเปนคนที่มองเห็นแงมุมดีๆ จากเหตุการณตางๆ 
   optimist = คนที่มองโลกในแงดี 
   เพราะโจทยเปนประโยคที่อธิบายความหมายของศัพทคํานี้

 1)  patient = คนไข, ผูปวย 
  2)  pessimist = คนที่มองโลกในแงราย 
  4)  vegetarian = ผูที่เปนมังสวิรัติ (ไมรับประทานเนื้อสัตว)  
5. เฉลย 3)  a few 
   ไมมีที่นั่งวางในเที่ยวบินนี้ แตมีที่นั่งเหลือ 2-3 ที่ในเที่ยวบินถัดไป 
   a few = เล็กนอย, สองสาม (2-3) 
   เปนคําบอกปริมาณที่ใชกับคํานามนับไดพหูพจน  
  1) a little = เล็กนอย, 2-3 ใชกับคํานามนับไมได 
  2) little = นอยมาก, แทบจะไมมี ใชกับคํานามนับไมได 
  4) few = นอยมาก, แทบจะไมมี ใชกับคํานามนับไดพหูพจน 

คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 6-10) 
 ทะเลทรายเปนสถานที่ที่รอนและแหงแลง แตทวางดงาม พืชจํานวนเล็กนอย 
กอนหิน และดินสีน้ําตาลแดงที่ฟุงราวกับฝุนตางก็เปนสวนประกอบของทะเลทรายโดย
สวนใหญในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งมีอาหารและน้ําเพียงพอใหสัตวตางๆ ใชดํารงชีวิต 
 สถานที่ที่รอนและแหงที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของโลก ที่ไมมีกอนหินหรือพืชใดๆ 
และแทบจะไมมีน้ํา ไดแก ทะเลทรายซาฮารา  มันเปนทะเลทรายที่มีขนาดใหญที่สุด
ในโลกและตั้งอยูทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ชางนาประหลาดใจที่ทะเลทราย 
ซาฮาราเปนบานของสัตวแปลกๆ นานาชนิด  
6. เฉลย 2)  are 
   are = เปน, อยู, คือ 
   เปนรูปของ Verb to be ที่ใชเมื่อประธานของประโยคเปนคํานาม

นับไดพหูพจน (ในที่นี้ คือ Deserts = ทะเลทรายมากกวาหนึ่งแหง)   
7. เฉลย 1) make up 
   make up = ประกอบ 
   เปน phrasal verb (กริยาวลีรูปแบบหนึ่ง ประกอบดวยคํากริยา

และคําบุพบท) ที่ใชรูปกริยาไดถูกตอง เพราะประธานของประโยคนี้เปนพหูพจน 
ประกอบดวย A few plants รวมทั้ง rocks และ dusty red-brown soil  

  2) ผิด เพราะเปนรูปกริยาของ phrasal verb ที่ใชเมื่อประธานของ
ประโยคเปนเอกพจน บุรุษที่ 3 

  3) และ 4) ผิด เพราะ make in ไมใช phrasal verb ที่มีใชใน
ภาษาอังกฤษ  

8. เฉลย 3) the 
   the เปนคํานําหนาคํานาม (Article) ใชนําหนาคํานามโดยมุงหมาย

ใหเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอยางยิ่งคํานามที่มีอยูเพียงหนึ่งเดียวในโลก (ในที่นี้ 
คือ world) 

  1) ผิด เพราะ a เปนคํานําหนาคํานามที่ใชวางไวหนาคํานามนับได
เอกพจนโดยทั่วไปที่ขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะ 

  2) ผิด เพราะ an เปนคํานําหนาคํานามที่ใชวางไวหนาคํานามนับได
เอกพจนโดยทั่วไปที่ขึ้นตนดวยเสียงสระ 

  4) ผิด เพราะจําเปนตองใชคํานําหนาคํานามเพื่อระบุใหเจาะจงวาคํานาม
นั้นคืออะไร  

9. เฉลย 2) largest 
   largest = ใหญที่สุด 
   เปนรูปคุณศัพทขั้นสูงสุด (Superlative Adjective) ของ large 

ใชเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของคํานามวาโดดเดนเปนพิเศษในเรื่องใด สังเกตได
จากวลี in the world เมื่อนํามาใชในประโยค จะวางไวระหวาง the และ
คํานามที่ตองการขยาย 

  1) ไมใชรูปคุณศัพทขั้นกวาที่ถูกตอง  
  3) large = ใหญ เปนรูปคุณศัพทตามปกติ 
  4) larger = ใหญกวา เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative 

Adjective) ของ large  
10. เฉลย 3) is located 
   is located = ตั้งอยู 
   เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 เพื่อใหไดรูปแบบ

ประโยค Passive Voice ใน Present Simple Tense โครงสราง คือ 
Subject + is/am/are + V3 ซึ่ง located เปนรูปกริยาชองที่ 3 ของ locate  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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ใชกลาวถึงปจจุบัน 


