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Choose the best alternative.  
 A gang of thieves tried to steal a huge famous diamond. The 
diamond was in an exhibition ..........1.......... London Millennium 
Dome. The thieves disguised themselves as workmen ..........2.......... 
the diamond, the police officers were waiting, and ..........3.......... 
arrested the gang. The police ..........4.......... an eye on them many 
weeks before the robbery. The leader of the robbers ..........5.......... stay 
in prison for eighteen years.  
1. 1) on 2) in 3) by 4) at  
2. 1) get 2) got 3) to get 4) gets  
3. 1) quick 2) slow 3) slowly 4) quickly  
4. 1) are keeping   2) had been keeping 
 3) was keeping   4) have keeping  
5. 1) will have to   2) had to 
 3) has to   4) must have to 
 
Last fall, I visited Bhutan and had an amazing experience. Bhutan 
is a small landlocked country located in the Himalaya Mountains, 
between India and Tibet (China). In addition to Bhutan’s natural 
scenery and wildlife, the country is steeped in Buddhist traditions 
and culture, making it a photographer’s dream to visit.  

6. We can estimate from the passage that .................... . 
 1) there are limited areas in Bhutan  
 2) Bhutan is located between China and Tibet 
 3) Bhutanese worship Jesus  
 4) there are less wild animals in Bhutan 
 
 Traveling to a foreign city can be fun, but it requires some 
planning besides getting a passport. First, you should buy a phrase 
book and learn a few key phrases in the foreign language. Using 
these phrases demonstrates willingness to learn about the people 
who live in the foreign city. Second, read about the city and the 
places in it you’d like to see beforehand. Get a feeling for it and its 
weather, so that you can pack appropriate clothes. Next, check your 
camera. Make sure that it is in working order and that you have lots 
of film. Finally, get yourself a good pair of walking shoes and break 
them in for about a month before you leave. In short, taking a few 
precautions before you leave can make trips to a foreign city more 
enjoyable. 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. Which of the following would be the best topic for this passage? 
 1) traveller’s cheque 2) travel ticket 
 3) tips for travel   4) travel agent 
 

เฉลย 
 
 โจรกลุมหนึ่งพยายามขโมยเพชรเม็ดใหญที่มีชื่อเสียง เพชรเม็ดดังกลาวอยูใน
นิทรรศการหนึ่งที่จัดขึ้นในมิลเลเนียมโดม ในกรุงลอนดอน กลุมโจรปลอมตัวเปน
คนงานเพื่อที่จะเอาเพชร ตํารวจคอยเฝาดูเหตุการณอยู แลวเขาจับกุมโจรกลุมนี้
อยางรวดเร็ว ตํารวจเฝาสังเกตพวกเขามาหลายสัปดาหกอนการปลน หัวหนาโจร
จะตองติดคุกเปนเวลาสิบแปดป  
1. เฉลย 2) in 
   in = ใน 
   ใชกับสถานที่ที่คอนขางใหญ 
  1) on = บน ใชกับตําแหนงบนพื้นผิว 
  3) by = ใกล, ขาง ใชกับสิ่งของ/สถานที่ที่อยูติดกัน 
  4) at = ที่ ใชกับบานเลขที่ สถานที่ซึ่งเปนจุดเล็กๆ หรือระบุตําแหนง

เอาไวอยางแนนอน  
2. เฉลย 3) to get 
   to get = เพื่อที่จะเอา  
   ใช to-infinitive (กริยารูปเดิมที่มีบุพบท to นําหนา) วางไวหลัง

กริยาหลักของประโยคเพื่อแสดงวัตถุประสงคหรือเหตุผล 
  1) เปน bare infinitive (กริยารูปเดิมที่ไมมีบุพบท to นําหนา) 

นํามาใชในประโยคนี้ไมได เพราะมี disguised ทําหนาที่เปนกริยาหลักอยูแลว 
  2) เปน Past Tense (รูปกริยาชองที่ 2) และ Past Participle (รูป

กริยาชองที่ 3) ของ get 
  4) เปนรูปกริยาชองที่ 1 ที่ใชใน Present Simple Tense เมื่อ

ประธานของประโยคเปนเอกพจน บุรุษที่ 3  
3. เฉลย 4) quickly 
   quickly = อยางรวดเร็ว 
   เปนกริยาวิเศษณ (Adverb) ที่ใชบงบอกอาการ ทาทาง สถานะ  
  1) และ 2) เปนคุณศัพท (Adjective) นํามาใชขยายกริยาไมได 
  3) ผิด เพราะมีความหมายไมสอดคลองกับบริบท แมจะเปนประเภท

ของคํา (Part of speech) ที่ถูกหลักไวยากรณก็ตาม  
4. เฉลย 2) had been keeping 
   ประโยคนี้ตองใช Past Perfect Continuous Tense บรรยาย

เหตุการณ/การกระทําซึ่งดําเนินมาอยางตอเนื่องในอดีต และไดสิ้นสุดลงเปนที่
เรียบรอยแลว เพราะกอนที่ตํารวจจะจับกุมขโมยไดสําเร็จ ตํารวจไดสังเกต
พฤติกรรมของขโมยมากอนหนานี้อยูนานแลว โครงสราง คือ S + had + 
been + V3  

  1) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Continuous Tense ในกรณีที่
ประธานของประโยคเปนนามนับไดพหูพจน หรือบุรุษสรรพนาม You, We, They  

  3) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Continuous Tense ในกรณีที่ประธาน
ของประโยคเปนนามนับไดเอกพจน นามนับไมได หรือบุรุษสรรพนาม I, He, 
She, It 

  4) ผิดไวยากรณ เพราะกริยาที่ใชตามหลัง Verb to have ซึ่งเปน
กริยาชวย (auxiliary) ไดนั้น จะตองอยูในรูป Past Participle (V3)  

 หมายเหตุ สํานวน keep an eye on ... หมายถึง จับตาดู, เฝาสังเกต     
5. เฉลย 1) will have to 
   ใช Future Simple Tense แสดงถึงการกระทําหรือเหตุการณที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต โครงสราง คือ S + will/shall + V1  
  2) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Simple Tense  
  3) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Simple Tense เมื่อประธานของ

ประโยคเปนนามนับไดเอกพจน นามนับไมได หรือบุรุษสรรพนาม He, She, It 
  4) ผิด ตองเลือกใช must หรือ have to อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 
 
ฤดูใบไมรวงปที่แลว ฉันไดไปเยี่ยมประเทศภูฏานและไดรับประสบการณนาอัศจรรย 
ภูฏานเปนประเทศเล็กๆ ที่ไมมีชายฝงทะเล ตั้งอยูบนเทือกเขาหิมาลัย และอยู
ระหวางอินเดียและทิเบต (จีน) นอกเหนือจากทิวทัศนทางธรรมชาติและสัตวปา
แลว ภูฏานยังเปนประเทศที่เต็มไปดวยประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ
ศาสนาพุทธอีกดวย จึงทําใหภูฏานเปนสถานที่ในฝนแหงหนึ่งของชางภาพ  

6. เฉลย 1) there are limited areas in Bhutan 
   there are limited areas in Bhutan = ภูฏานมีพื้นที่ขนาดเล็ก 
   อนุมานไดจากประโยค Bhutan is a small landlocked 

country located ... and Tibet (China). 
  2) Bhutan is located between China and Tibet = ภูฏานตั้ง  

อยูระหวางประเทศจีนและทิเบต 
  3) Bhutanese worship Jesus = ชาวภูฏานเคารพพระเยซู 
  4) there are less wild animals in Bhutan = มีสัตวปาจํานวน

นอยในภูฏาน 
 
 การไปทองเที่ยวตางประเทศก็สนุกได แตจําเปนตองวางแผนบางอยาง
นอกเหนือจากการขอหนังสือเดินทาง อยางแรก คุณควรซื้อคูมือสอนบทสนทนา
พื้นฐาน และเรียนรูบทสนทนาภาษาตางประเทศอยางคราวๆ การใชถอยคํา
ภาษาตางประเทศแสดงใหเห็นความตั้งใจที่จะเรียนรูเกี่ยวกับผูคนที่อาศัยอยูใน
ประเทศนั้นๆ อยางที่สอง ใหอานเรื่องเกี่ยวกับเมืองที่จะเดินทางไป และสถานที่ที่คุณ
อยากไปเยี่ยมชมไวลวงหนา คุณควรดื่มด่ําความรูสึกรวมไปกับสภาพแวดลอมและ
สภาพอากาศของเมือง เพื่อใหจัดเสื้อผาที่เหมาะสมได จากนั้น ใหตรวจดูกลองถายรูป
ของคุณ ดูใหแนใจวากลองอยูในสภาพดี และยังเหลือฟลมถายรูปอยูอีกมาก สุดทาย 
หารองเทาดีๆ ไวสักคู แลวนํามาใชสักเดือนหนึ่งกอนออกเดินทาง สรุปแลว การ
เตรียมตัวกอนออกเดินทางจะชวยใหการเดินทางไปตางประเทศของคุณสนุกมากขึ้น  
7. เฉลย 3) tips for travel 
   โจทยถามวา ขอใดตอไปนี้นาจะเปนหัวขอที่ดีที่สุดสําหรับขอความนี้ 
   tips for travel = เคล็ดลับในการทองเที่ยว 
   สรุปไดจากขอความทั้งหมดที่ยกมาขางตน 
  1) traveller’s cheque = เช็คเงินสดสําหรับนักทองเที่ยว 
   2) travel ticket = ตั๋วเพื่อเดินทางทองเที่ยว 
  4) travel agent = สํานักงานบริษัทนําเที่ยว, ตัวแทนบริษัททองเที่ยว  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


