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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
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Direction : Choose the best alternative.  
1. I’ll never forget the .................... of the Eiffel Tower at sunset. 
 1) sight 2) cite 3) site 4) side  
2. He is eighteen years old, so he has .................... to vote in election. 
 1) a right   2) an opportunity 
 3) an action   4) a chance  
3. Come on, Dan! Why are you always so ....................? 
 1) slowly 2) slow 3) fast 4) faster  
4. We are going to the cinema. Come with .................... . 
 1) we 2) us 3) our 4) ourselves  
5. They are coming into China. They are .................... . 
 1) citizen   2) immigrant 
 3) people   4) population  
6. I think you .................... listen to your parents’ opinion first. 
 1) can 2) may 3) must 4) should 
 

  
7. Where this poster would most probably be found? 
 1) At the cinema.  2) At the drugstore.  
 3) At the bank.   4) At the hospital. 
 
 My younger brother was a good student until our parents got 
divorced. Then, while my parents’ lives became a war zone over 
property and emotions, my brother withdrew into himself and felt 
abandoned and unloved. He needed to feel that he was a part of 
something. That’s when he got involved with a gang at his high 
school. The gang he joined became his family and was more 
important to him than anything. My parents didn’t notice until my 
brother got badly hurt in a gang fight. I am convinced that gangs are 
a direct result of the breakdown of the traditional family.  
8. From the narrator’s opinion, her brother became a bad guy 

because of .................... . 
 1) the divorce 2) the gangster 3) the abandon 4) the emotion 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) sight 
   I’ll never forget the sight of the Eiffel Tower at sunset. = 

ฉันจะไมมีวันลืมภาพหอไอเฟลตอนพระอาทิตยตกดินเลย 
   sight = ภาพ(ที่ไดเห็น), การมองเห็น, สายตา 
   ในภาษาอังกฤษ มีคําที่ออกเสียงเหมือนกัน/คลายกัน แตความหมาย

ตางกัน เชนเดียวกับในภาษาไทย ตัวอยางเชน 
   chair อานวา แชร แปลวา เกาอี้ 
   share อานวา แชร แปลวา แบงปน 
   chalk อานวา ชอลก แปลวา ชอลกเขียนกระดานดํา 
   shock อานวา ชอก แปลวา ทําใหตกใจ 
   chin อานวา ชิน แปลวา คาง 
   shin อานวา ชิน แปลวา หนาแขง 
  2) cite = อางถึง, กลาวถึง 
  3) site = พื้นที่, สถานที่, ทําเล, แหลง, ที่ตั้ง 
  4) side = ขาง, ดาน  
2. เฉลย 1) a right 
    เขาอายุสิบแปดป จึงมีสิทธิ์เลือกตั้ง 
    a right = สิทธิ์ 
    เลือกใชคําไดเหมาะสมกับบริบท 
   2) an opportunity = โอกาส 
   3) an action = การกระทํา 
  4) a chance = โอกาส  
3. เฉลย 1) slowly 
   Come on, Dan! Why are you always so slowly? = แดน 

เร็วๆ เขา ทําไมเธอถึงชักชาอยูเรื่อยเลย 
   slowly = ชักชา 
   slowly เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) สามารถนํามาใชในกรณีนี้

ได แมวากริยาแทของประโยคนี้จะเปน Verb to be (ในที่นี้ใชรูป are) ก็ตาม 
คํากริยาวิเศษณโดยสวนมากนั้นจะแปลงมาจากคําคุณศัพท (Adjective) โดย
เติม -ly (เปน suffix) ไปขางหลังคําคุณศัพท (Adjective) ยกตัวอยางเชน 

   slow → slowly angry → angrily full → fully 
  2) slow = ชา เปนคําคุณศัพท หากนํามาใชบรรยายลักษณะของคน 

จะมีความหมายวา เรียนรูชา ซึ่งไมเหมาะสมกับบริบท 
  3) fast = เร็ว เปนคําคุณศัพท 
  4) faster = เร็วกวา เปนรูปคุณศัพทขั้นกวาของ fast  
4. เฉลย 2) us 
   We are going to the cinema. Come with us. = พวกเราจะ

ไปโรงภาพยนตรกัน มากับพวกเรานะ 

   us = พวกเรา 
   us เปน Objective Personal Pronoun หรือ Object Pronoun 

คือ บุรุษสรรพนาม (คําสรรพนามที่ใชแทนบุคคล สัตว สิ่งของ และสถานที่) ที่ทํา
หนาที่เปนกรรมของประโยค มักจะอยูหลังคํากริยาหรือคําบุพบท ซึ่งคําบุพบทใน
ที่นี้ ไดแก with 

  1) we = พวกเรา เปนบุรุษสรรพนามที่ทําหนาที่เปนประธานของประโยค 
(Subjective Personal Pronoun หรือ Subject Pronoun) 

  3) our = ของพวกเรา เปนคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (Possessive 
Adjective)  

  4) ourselves = ตัวพวกเราเอง เปนสรรพนามสะทอนตัวผูกระทํา 
(Reflexive Pronoun)  

5. เฉลย 2) immigrant 
    พวกเขาเขามาเมืองจีน พวกเขาเปนคนอพยพเขาเมือง 
    immigrant = คนอพยพเขาเมือง 
   เปนคําตอบที่เหมาะสมที่สุดจากตัวเลือกทั้งหมด เพราะมีความหมาย

บงบอกวาเปนชาวตางประเทศที่ยายถิ่นฐานเขาไปอยูในประเทศหนึ่ง มีรากศัพท 
คือ migrate แปลวา อพยพ จึงตรงกับใจความของประโยค 

   1) citizen = พลเมือง 
   3) people = ประชาชน 
  4) population = ประชากร  
6. เฉลย 4) should 
   I think you should listen to your parents’ opinion first. = 

ฉันวาเธอควรฟงความเห็นของพอแมเสียกอนนะ 
   should = ควร 
   should เปนกริยาชวยที่มักพบ ในประโยคที่ใชใหคําแนะนํา โดยใน

ภาษาพูด นิยมใช think รวมกับ should 
  1) can = สามารถ 
  2) may = อาจจะ, สามารถ 
  3) must = ตอง  
7. เฉลย 1) At the cinema. 
   โจทยถามวา คุณมีโอกาสพบโปสเตอรนี้ในสถานที่ใดมากที่สุด 
   At the cinema. = ที่โรงภาพยนตร 
   สังเกตไดวาภาพที่ปรากฏบนโปสเตอรเปนภาพวาดการตูน และมี

ชื่อบริษัทผูผลิตภาพยนตรอยูเหนือชื่อภาพยนตรบนโปสเตอรอีกดวย 
   2) At the drugstore. = ที่รานขายยา 
   3) At the bank. = ที่ธนาคาร 
  4) At the hospital. = ที่โรงพยาบาล  
8. เฉลย 2) the gangster 
   the gangster = อันธพาล  
   ผูเขียนมองวาตนเหตุที่ทําใหนองชายของตนประพฤติตัวแยลง คือ 

ไปคบหากับอันธพาล แลวชักชวนกันทําตัวไมดี จนเกิดความเดือดรอนในเวลาตอมา 
  1) the divorce = การหยาราง การหยารางของพอแมผูเขียนและ

นองชายเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงของนองชายผูเขียน แตไมใชสาเหตุ
หลักที่มีผลตอพฤติกรรมที่ย่ําแยของเด็กในทุกกรณี 

  3) the abandon = การขาดความยับยั้งชั่งใจ 
  4) the emotion = อารมณ   

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


