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Choose the best alternative.  
1. Paula and Janet usually .................... in a lovely cottage, but 

they .................... in London at this moment. 
 1) live / are staying  2) are living / are staying 
 3) live / is staying  4) is living / are staying  
2. .................... perplexed Diana. 
 1) How to find the sine and the cosine   
 2) How do you find the sine and the cosine  
 3) How will you find the sine and the cosine  
 4) How did you find the sine and the cosine  
3. 
 On July 4, 1884, France presented the United States with an 
incredible birthday gift: the Statue of Liberty! Without its pedestal, as 
tall as a 15-story building. She represents the United States, but the 
world-famous Statue of Liberty standing in New York Harbor was 
built in France. The statue was presented to the U.S., taken apart, 
shipped across the Atlantic Ocean in crates, and rebuilt in the U.S. It 
was a France’s gift to the American people.  
 We can conclude from the paragraph that .................... . 
 1) the Statue of Liberty is in France 
 2) the Statue of Liberty is a gift for the U.S. from France 
 3) French national day is on July 4th 
 4) New York Harbor is in France 
 

The Sphinx 
 One of the world’s most studied monuments is the Sphinx, which 
is ..........4.......... close to the great pyramid, sixteen kilometers from 
Cairo in Egypt. Carved in ..........5.......... times out of a ..........6.......... 
piece of limestone over sixty metres long and twenty metres      
high, it weighs hundreds of tons. This extraordinary monument 
consists ..........7.......... of the head of a man and the body of a 
crouching lion, a combination which suggests strength and wisdom. 
Over the years, some of its facial ..........8.......... have sustained 
damage by wind.  
4. 1) put 2) settled 3) located 4) set  
5. 1) period 2) ancient 3) modern 4) future  
6. 1) single 2) alone 3) solo 4) lion  
7. 1) barely 2) solely 3) singly 4) individually  
8. 1) characters 2) aspects 3) points 4) features 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) live / are staying 
   ปกติพอลากับแจเนทอาศัยอยูในกระทอมเล็กๆ ที่ดูนารัก แตตอนนี้

พวกเขาพักอยูที่ลอนดอน 
   live = อาศัยอยู / are staying = พักอยู 
   Present Simple Tense ใชกับเหตุการณที่เกิดเปนปกติวิสัย 

ขอเท็จจริง หรือกิจวัตรประจําวัน ในขณะที่ Present Continuous Tense ใช
กับเหตุการณที่เกิดชั่วครูในปจจุบัน หรือเหตุการณที่กําลังดําเนินอยูในปจจุบัน 
โดยตางออกไปจากกิจวัตรที่ทําอยูเปนประจํา   

2. เฉลย 1) How to find the sine and the cosine  
   วิธีหาคาไซนและคาโคไซนทําใหไดอะนางุนงง 
   How to find the sine and the cosine = วิธีหาคาไซนและ  

คาโคไซน 
   Noun clause คือ อนุประโยคที่ทําหนาที่เสมือนหนึ่งเปนคํานามใน

ประโยค สําหรับ Noun clause ที่ขึ้นตนดวย Wh-word แมวาจะขึ้นตนดวย
คําแสดงคําถาม แตลําดับคํา (word order) ในอนุประโยคจะเรียงลําดับคําแบบ
ประโยคบอกเลา ไมใชลําดับคําในประโยคคําถาม เชน I don’t know how 
much it costs. (ฉันไมทราบราคา/ฉันไมทราบวามันราคาเทาไร) 

  2), 3) และ 4) เปนลําดับคําในประโยคคําถาม นํามาใชในโจทยขอนี้
ไมได 

 
3. 
 วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1884 ประเทศฝรั่งเศสไดมอบของขวัญอันยิ่งใหญแก
สหรัฐอเมริกา นั่นคือ อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ หากวัดความสูงโดยไมรวมฐาน จะมี
ความสูงใกลเคียงกับตึกสิบหาชั้น เทพีเสรีภาพถือเปนสัญลักษณของอเมริกา แต
ทวาเทพีเสรีภาพที่ทาเรือนิวยอรคนั้นถูกสรางในประเทศฝรั่งเศส เมื่อครั้งสงมอบให
อเมริกา ชิ้นสวนของอนุสาวรียถูกแยกออกเปนสวนๆ กอนบรรทุกลงเรือขาม
มหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้น ประกอบใหมในอเมริกา นับวาเปนของขวัญจาก
ฝรั่งเศสแดชาวอเมริกัน  
 เฉลย 2) the Statue of Liberty is a gift for the U.S. from France 
   สรุปจากยอหนานี้ไดวาอนุสาวรียเทพีเสรีภาพเปนของขวัญที่

สหรัฐอเมริกาไดรับจากประเทศฝรั่งเศส 
   สรุปไดจากประโยคแรกและประโยคสุดทายของยอหนา 
  1) the Statue of Liberty is in France = อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ

อยูในประเทศฝรั่งเศส 
  3) French national day is on July 4th = วันชาติของประเทศ

ฝรั่งเศสตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 
  4) New York Harbor is in France = ทาเรือนิวยอรคอยูใน

ประเทศฝรั่งเศส 

สฟงซ 
 หนึ่งในอนุสรณสถานที่มีผูศึกษามากที่สุดในโลก คือ สฟงซ ซึ่งตั้งอยูใกลกับ
มหาพีระมิด หางจากกรุงไคโรในอียิปตสิบหกกิโลเมตร มันถูกแกะสลักในสมัยโบราณ
จากหินปูนเพียงกอนเดียวที่ยาวกวาหกสิบเมตรและสูงยี่สิบเมตร มีน้ําหนักหลาย
รอยตัน สฟงซเปนรูปปนประหลาดประกอบดวยเพียงแคหัวของมนุษย และลําตัว
ของสิงโตนอนหมอบอยู แสดงใหเห็นความแข็งแรงและภูมิปญญา หลายปที่ผานมา
บางสวนของสวนประกอบบนใบหนาของสฟงซไดรับความเสียหายจากลมอยูเนืองๆ  
4. เฉลย 3) located 
   located = ตั้งอยู 
   เปน past participle (รูปกริยาชองที่ 3) ของ locate จึงนํามาใช

ในอนุประโยคสวนนี้ที่มีรูปแบบเปน passive voice ได อีกทั้งยังมีความหมาย
ที่เหมาะสม 

  1) put = ใส 
  2) settled = ตั้งถิ่นฐาน 
  4) set = จัดตั้ง  
5. เฉลย 2) ancient 
   ancient = โบราณ 
   ใหความหมายที่เหมาะสมกับบริบทและตรงกับขอเท็จจริง 
  1) period = ระยะเวลา 
  3) modern = ทันสมัย 
  4) future = อนาคต  
6. เฉลย 1) single 
   single = เดียว 
   ใชเพื่อเนนวาเปนหรือมีสิ่งนั้นเพียงหนวยเดียว 
  2) alone = คนเดียว, ตามลําพัง 
  3) solo = เดี่ยว 
  4) lion = สิงโต  
7. เฉลย 2) solely 
   solely = เพียงแค 
   ใชเพื่อสื่อความวาเกี่ยวของกับหรือประกอบดวยนามที่ไดระบุเอาไว

เทานั้น ไมมีสิ่งอื่นใดเพิ่มเติมอีก 
  1) barely = แทบจะไม 
  3) singly = ตามลําพัง, ดวยตัวเอง 
  4) individually = เปนรายบุคคล, เปนอยางๆ ไป  
8. เฉลย 4) features 
   features = สวนประกอบ 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท เพราะเมื่อเติมลงในชองวางแลว 

จะได facial features หมายถึง เครื่องหนา (สวนตางๆ บนใบหนา อาทิเชน ตา 
จมูก ปาก) 

  1) characters = บุคลิก 
  2) aspects = ดาน 
  3) points = จุด 
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