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Choose the best alternative.   
1. A : .................... is the company? 
 B : It’s Mark Jacob’s. 
 1) Who   2) What 
 3) Where   4) Whose  
2. You can make the car stop by stepping on the .................... . 
 1) brake   2) gear 
 3) wiper   4) license  
3. .................... going to see The HUG? 
 1) I’d prefer   2) I’d rather 
 3) What about   4) I’d like  
4. I want .................... to tidy your bedroom properly. No hiding toys 

under the bed. 
 1) yours   2) yourself 
 3) you   4) yourselves  
5. The museum considered the diamonds .................... . 
 1) irreplaceable   2) amazement 
 3) curiosity   4) auditorium  
6. Elsa congratulated me on getting the job, but I could tell that 

secretly she was .................... with envy. 
 1) black    2) blue  
 3) brown   4) green  
7. I’m not sure why she is upset. ....................  
 1) Thanks for reminding me. 2) What’s going on? 
 3) You’re supposed to be here. 4) What a big room!  
8. Sorry, I had to stay late. But don’t worry. .................... home now. 
 1) I’m falling in love with 2) I got your messages from 
 3) I’m on my way  4) I’m starving 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) Whose 
   เอ : บริษัทแหงนี้เปนของใคร 
   บี : ของมารค เจคอบ 
    Whose = ของใคร 
   เมื่อตองการถามหาเจาของของสัตว สิ่งของ สถานที่ ใชคําถามที่มี

โครงสราง Whose + be + Noun? 
  1) Who = ใคร 
  2) What = อะไร 
  3) Where = ที่ไหน    

 
 
 
 
 
 
 
   
2. เฉลย 1) brake 
   คุณสามารถทําใหรถหยุดโดยเหยียบลงไปบนเบรก 
   brake = เบรก 
   เปนอุปกรณในรถที่ทําใหรถหยุดเคลื่อนที่ 
  2) gear = เกียร 
  3) wiper = ที่ปดน้ําฝน 
  4) license = ใบอนุญาต  
3. เฉลย 3) What about 
   ไปดูหนังเรื่อง The HUG กันไหม 
   What about = ... กันไหม 
   โครงสราง What about + gerund (Ving) นอกจากจะใชเพื่อ

เสนอแนะหรือใหคําแนะนําแลว ยังใชเพื่อชักชวนผูอื่นใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกับตน
ไดอีกดวย 

  1) I’d prefer = ฉันชอบ ... มากกวา 
  2) I’d rather = ฉันชอบ ... มากกวา, ฉันอยากให ... 
  4) I’d like = ฉันตองการ  
4. เฉลย 3) you 
   ฉันอยากใหเธอจัดหองนอนใหเรียบรอย ไมซุกของเลนไวใตเตียง 
   you = เธอ/คุณ  
   หากตองการใชสรรพนามและกริยาอื่นตามหลังกริยาบางคํา อาทิเชน 

advise, ask, allow, expect, encourage, force, help, invite, order, 
persuade, need, tell จะใชโครงสราง Verb + object + to + infinitive 
จากตัวเลือกที่กําหนดให พบวาตองใช you ซึ่งในที่นี้เปนบุรุษสรรพนามรูปกรรม 
(Object Pronoun) เพราะกริยา want เปนสกรรมกริยา (Transitive Verb) 
ที่จัดอยูในกลุมเดียวกับกริยาขางตนนี้ และ you ก็เปนรูปและชนิดของสรรพ
นามที่ทําใหประโยคแรกในโจทยมีความหมายสมบูรณ รวมทั้งมีใจความสอดคลอง
กับประโยคที่ตามมาดวย 

  1) yours = ของเธอ/คุณ เปนสรรพนามแสดงความเปนเจาของ 
(Possessive Pronoun) ของประธานหรือกรรมบุรุษที่ 2 

  2) yourself = ตัวเธอ/คุณเอง เปนสรรพนามสะทอนกลับ (Reflexive 
Pronoun) ของประธานเอกพจน บุรุษที่ 2 

  4) yourselves = ตัวพวกเธอ/พวกคุณเอง เปนสรรพนามสะทอน
กลับ (Reflexive Pronoun) ของประธานพหูพจน บุรุษที่ 2  

5. เฉลย 1) irreplaceable 
   พิพิธภัณฑถือวาเพชรมีคาจนไมอาจหาสิ่งใดมาทดแทนได 
   irreplaceable = ไมอาจหาสิ่งใดมาทดแทนได 
   เพราะ consider เปนกริยาที่ใชแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นที่

ประธานของประโยคมีตอกรรม ซึ่งกรรมของ consider เปนไดทั้งนามและ
สรรพนาม หรืออาจใช that-clause (อนุประโยคที่ขึ้นตนดวย that) ตามหลัง
ก็ได โดยมีโครงสรางการใชดังตอไปนี้ 

   Subject + Verb + Object + to + V1 
   Subject + Verb + Object + Noun 
   Subject + Verb + Object + Adjective 
   Subject + Verb + Object + as + Noun 
   Subject + Verb + Object + as + Adjective  
   Subject + Verb + that + Subject + Verb (+ Object/ 

Complement)  
   เมื่อพิจารณาจากโครงสรางประโยคในโจทยและความหมายของ

ตัวเลือกที่กําหนดใหทั้งหมดแลว พบวาตัวเลือก 2) เปนคุณศัพทที่ใหความหมาย
ไดเหมาะสมที่สุด โดยเรียงลําดับคําได ดังนี้ 

   Subject  Verb  Object Adjective 
   The museum  considered  the diamonds  irreplaceable. 
  2) amazement = ความพิศวง, ความทึ่ง 
  3) curiosity = ความอยากรูอยากเห็น 
  4) auditorium = บริเวณที่นั่งของผูชมในโรงละคร, โรงมหรสพ

ขนาดใหญ  
6. เฉลย 4) green 
   เอลซาแสดงความยินดีกับฉันที่ไดงาน แตฉันพอจะบอกไดวาเธอก็

แอบอิจฉาตารอน 
   green = สีเขียว 
   เมื่อเติมลงในชองวาง จะได green with envy ซึ่งเปนสํานวน 

หมายถึง อิจฉาตารอน (อยากมี/เปนเหมือนคนอื่น) 
  1) black  = สีดํา 
  2) blue = สีน้ําเงิน นํามาใชในสํานวนนี้ไมได 
  3) brown = สีน้ําตาล  
7. เฉลย 2) What’s going on? 
   ฉันไมแนใจวาทําไมเธอถึงเศรา เกิดอะไรขึ้น 
   What’s going on? = เกิดอะไรขึ้น 
   ใชเพื่อสอบถามเรื่องราว/เหตุการณที่เกิดขึ้น 
  1) Thanks for reminding me. = ขอบคุณที่เตือนฉัน 
  3) You’re supposed to be here. = คุณควรจะอยูที่นี่ 
  4) What a big room! = หองใหญจัง!  
8. เฉลย 3) I’m on my way 
   ขอโทษนะ ฉันตองอยูดึกนะ แตไมตองกังวล ฉันกําลังอยูระหวาง

ทางกลับบานแลวตอนนี้ 
   I’m on my way = ฉันอยูระหวางทาง 
   เปนสํานวนภาษาพูดที่ใชกลาวเมื่อตนอยูในระหวางเดินทางไป/มายัง

สถานที่แหงใดแหงหนึ่ง 
  1) I’m falling in love with = ฉันตกหลุมรัก 
  2) I got your messages from = ฉันไดรับขอความของคุณจาก ... 
  4) I’m starving = ฉันหิวแทบตาย 
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