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Part I : Structure

1. ___________ should look after ___________ health.
(1) One; one
(2) One; one’s
(3) One’s; one’s
(4) One’s; one
ตอบ 2 กฎที่ 28 ขอ ฉ. หนา 197 : ใช one เปนบุรุษสรรพนามเพื่อแสดงวาไมจําเพาะเจาะจงลงไปวา
เปนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
One should look after one’s health.
S.
V. แสดงความเปนเจาของ
2. Ice-cream is full of calories. It makes ___________ hotter, not cooler.
(1) ones’
(2) one
(3) one’s
(4) ones
ตอบ 2 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 1.
3. My toothbrush is the blue ___________.
(1) blank
(2) one
(3) ones
ตอบ 2 กฎที่ 28 ขอ ฏ. หนา 203 : ใช one เพื่อมิตองใช N. นั้นซ้ําอีก

(4) all

4. This television is better than ___________ we had before.
(1) other
(2) any
(3) the same
ตอบ 4 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 3.

(4) the one

5. Was he the last ___________ to enter ?
(1) ones
(2) persons
ตอบ 3 กฎที่ 28 ขอ ฌ. หนา 198 :

(4) people

first
last
next

+

(3) one

one

6. Three-quarters of the population ___________ poor and two-thirds of all adults ___________
illiterate.
(1) is; is
(2) is; are
(3) are; are
(4) are; is
ตอบ 2 กฎที่ 4 ขอ ข. หนา 18 :
เศษสวน + of
เศษสวน + of
Â

+ N. เอกพจน
+ N. พหูพจน

+ V. เอกพจน
+ V. พหูพจน

the population (จํานวนประชากร) เปน N. นับไมได (Uncountable Noun)
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7. Let’s take ___________ walk along ___________ river after ___________ school.
(1) the; the; the
(2) a; a; a
(3) a; the; blank
(4) blank; the; a
ตอบ 3 กฎที่ 16 ขอ ฉ. หนา 76 : ใช a/an กับสํานวนวลี
take a walk (เดินเลน) make a speech (กลาวสุนทรพจน)
in a hurry (รีบรอน)
be a shame (นาละอาย)
กฎที่ 15 ขอ ค. หนา 63 : ใช “the” สําหรับสิ่งที่ตองการจะย้ําหรือเนน
กฎที่ 18 ขอ ฎ. หนา 100 : ไมใช Article กับบุพบทวลี
after school (หลังเลิกเรียน) at school (ที่โรงเรียน)
at home (ที่บาน)
in town (ในเมือง)
8.

King Ramkhamhaeng ___________ Great invented the Thai alphabet.
(1) a
(2) the
(3) blank
(4) All are correct.
ตอบ 2 กฎที่ 15 ขอ ซ. หนา 64 : ใช “the” นําหนาตําแหนง, ยศ, บรรดาศักดิ์

9. ___________ whole city of Bangkok is extremely quiet during the Songkran Festival in
_______
April.
(1) blank; blank
(2) the; the
(3) the; a
(4) the; blank
ตอบ 4 กฎที่ 26 หนา 182 :
the whole + N. เอกพจน
the whole truth (ความจริงทั้งหมด)
all + the + N. พหูพจน
all the students (นักศึกษาทั้งหมด)
Â

ไมใช Article กับชื่อเดือน

10. Which of the following is wrong ?
(1) He enjoys the geography and the mathematics.
(2) He studies biology and physics.
(3) He goes to school by bicycle.
(4) He always puts salt and pepper on his boiled eggs.
ตอบ 1 Â ไมใช Article นําหนา N. ที่เปนชื่อวิชา
Â
He enjoys geography and mathematics.
ภูมิศาสตร
คณิตศาสตร
11. It’s ___________ shame that some people earn only 50 baht ___________ day.
(1) a; the
(2) the; a
(3) the; the
(4) a; a
ตอบ 4 (ดูคําอธิบายขอ 7. ประกอบ)
กฎที่ 16 ขอ ค. หนา 75 : ใช a/an กับเวลาและการชั่ง/ตวง/วัด
50 baht a day (วันละ 50 บาท)
30 baht an hour (ชั่วโมงละ 30 บาท)
20 baht a litre (ลิตรละ 20 บาท)
60 miles an hour (60 ไมลตอชั่วโมง)
12. The more you grow up, ___________ wiser you are. You will prefer ___________ good to

___________ beautiful.
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(3) blank; blank; blank (4) blank; the; blank

ตอบ 2 กฎที่ 15 ขอ ฏ. หนา 65 : ใช “the” นําหนาการเปรียบเทียบขั้นกวาที่ของ 2 สิ่งเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงทํานองเดียวกัน
The + ขั้นกวา …… , the + ขั้นกวา ……
(ยิ่ง …… เทาไหร ก็จะยิ่ง …… เทานั้น)
กฎที่ 15 ขอ จ. หนา 63 :
The + Adjective
The
good
The beautiful

= Noun
= ความดี
= ความงาม

13. The ___________ recommended that I read a book ___________ I have read five times.
(1) librarian, he; which (2) librarian; which (3) librarian; what (4) librarian, he; what
ตอบ 2 กฎที่ 13 หนา 58 : อยาใช N. ซอนกับสรรพนามอยางในภาษาไทยเปนประธานของประโยค
กฎที่ 14 หนา 59 : Which ใชกับสัตวและสิ่งของ, What ไมใชตามหลัง N.
14. A: Is that land ___________?
B: No, it’s ___________.
(1) their; our
(2) theirs; ours
(3) their’s; our’s
(4) theirs; our
ตอบ 2 กฎที่ 12 หนา 54 :
คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ สรรพนามแสดงความเปนเจาของ
กรรม
ประธาน
(มี N. ตามหลัง)
(ไมมี N. ตามหลัง)
them
their
theirs
They
us
our
ours
We
it
its
It
its
15. May I have ________ instead ? ________ is not what I want.
(1) that; This
(2) that here; This
(3) that; This here
(4) that there; This here
ตอบ 1 กฎที่ 11 หนา 53 : อยาใช here ตามหลัง this/these และ there ตามหลัง that/those
this/these + here
that/those + there
16. Neither the cat nor the dog likes ___________ food.
(1) their
(2) its
(3) his
(4) it
ตอบ 2 กฎที่ 10 หนา 47 :
Either + S.1 + or + S.2
+ V. ผันตาม S.2
Neither + S.1 + nor + S.2

Â

คําแสดงความเปนเจาของก็ใชตาม S.2 ดวย (ดูคําอธิบายขอ 14. ประกอบ)
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17. Either Nanthana or her brothers must extend ___________ visa.
(1) her
(2) his
(3) their
ตอบ 3 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 14., 16.

(4) theirs

18. Measles ___________ no longer a dreaded disease. Still, AIDS ___________ a deadly
disease.
(1) is; is
(2) are; are
(3) are; is
(4) is; are
ตอบ 1 : N. บางคําเปนเอกพจน แตมีรูปที่ลงทายดวย s V. ที่ใชกับ N. ประเภทนี้จึงตองเปน
เอกพจนเสมอ เชน
news (ขาว)
means (วิธี)
mumps (โรคคางทูม)
measles (โรคหัด)
economics (วิชาเศรษฐศาสตร) politics (การเมือง)
19. She, not I, ___________ the student who will get a scholarship.
(1) am
(2) is
(3) are
(4) were
ตอบ 2 กฎที่ 3 หนา 11 :
not
with
as well as
S.1, +
+ S.2, + V. ผันตาม S.1
together with
accompanied by
etc.
20. There ___________ little time for a big project, but there ___________ several points to take
into consideration.
(1) is; are
(2) is; is
(3) are; are
(4) are; is
ตอบ 1 กฎที่ 8 ขอ ก. หนา 35 :
There + V. เอกพจน + N. เอกพจน
There + V. พหูพจน + N. พหูพจน
21. The Times ___________ an excellent magazine. A large number of people ___________ it.
(1) are; reads
(2) is; reads
(3) is; read
(4) are; read
ตอบ 3 กฎที่ 6 หนา 27 :
ชื่อหนังสือ
+ V. เอกพจน
ชื่อภาพยนตร
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กฎที่ 7 หนา 28 :
A number of + N. พหูพจน + V. พหูพจน
The number of + N. พหูพจน + V. เอกพจน
22. The manager and I ___________ been invited to attend the concert. Anne, our secretary
and treasurer, ___________ informed us of this.
(1) has; has
(2) have; has
(3) have; have
(4) has; have
ตอบ 2 กฎที่ 5 หนา 22 : ประธานที่เชื่อมดวย and ใช V. พหูพจน แตถาประธานทั้ง 2 ตัวมี
ความหมายสัมพันธกัน หรือหมายถึงบุคคลเดียวกัน หรือสิ่งเดียวกันใหใช V. เอกพจน
S.1 + and + S.2 (หมายถึงสิ่งเดียวกันหรือสัมพันธกัน) + V. เอกพจน
S.1 + and + S.2 (หมายถึงคนละสิ่งกัน)
+ V. พหูพจน
+ V. เอกพจน
คําแสดงความเปนเจาของ + N. + and + N.
คําแสดงความเปนเจาของ + N. + and + คําแสดงความเปนเจาของ + N. + V. พหูพจน
23. Rice and curry ___________, a typical Thai dish while fish and chips ___________ a typical
British dish.
(1) is; are
(2) is; is
(3) are; are
(4) are; is
ตอบ 2 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 22. ประธาน 2 ตัวที่มีความหมายสัมพันธกัน เชน
rice and curry (ขาวแกง)
sweet sticky rice and mangoes (ขาวเหนียวมะมวง)
noodle and meat balls (กวยเตี๋ยวลูกชิ้น)
24. Three hundred thousand baht an acre ___________ too much to pay. Also, three-quarters
of
the amount ___________ expected to be paid in advance.
(1) are; are
(2) is; are
(3) are; is
(4) is; is
ตอบ 4 กฎที่ 4 หนา 17 :
จํานวนเงิน
+ V. เอกพจน
จํานวนเลข
Â

ดูคําอธิบายเรื่องเศษสวนเพิ่มเติมในขอ 6.

25. Your blood pressure, as well as your temperature, ___________ up today; so one of your
friends, as well as your relatives, ___________ worried.

(1) is; are
(4) are; are
ตอบ 2 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 19.

(2) is; is

(3) are; is

26. Children, accompanied by parents, ___________ charged half-price, but ___________ are not
allowed to enter unaccompanied.
(1) is; he
(2) is; they
(3) are; they
(4) are; he
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ตอบ 3 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 19.
Â
they = children (พวกเด็ก ๆ)
27. Indonesia, together with neighboring countries, ___________ been affected by forest fires.
(1) has
(2) have
(3) is
(4) are
ตอบ 1 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 19.
present perfect (has, have + V.3)
has been affected (ไดรับผลกระทบ)
passive voice (V. to be + V.3 : ประธานถูกกระทํา)
28. Nothing of their intentions ___________ ever disclosed. Everything ___________ always kept
a secret.
(1) are; is
(2) is; is
(3) are; are
(4) is; are
ตอบ 2 กฎที่ 1 หนา 2 :
One
None
Each
+ of + N. พหูพจน + V. เอกพจน
Every
Either
Neither
กฎที่ 1 หนา 1 :
Every
Everyone
Everybody
Everything

Each
Someone
Somebody
Something

Either
Anyone
Anybody
Anything

Neither
No one
Nobody
Nothing

+ V. เอกพจน

29. Neither of the last two candidates ___________ qualified for the job. In fact everybody
___________ under qualified.
(1) was; was
(2) were; were
(3) is; are
(4) was; were
ตอบ 1 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 28.
30. This examination is ___________ easier than I thought.

(1) much
(2) most
(3) more
ตอบ 1 กฎที่ 31 หนา 231 : ใช much นําหนา Adj. ที่เปนขั้นกวาได

(4) many

much + Adj. ขั้นกวา
31. You can come in. The baby is still ___________.
(1) awake
(2) waking
(4) wakening
EN 101
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ตอบ 1 กฎที่ 20 หนา 139 และกฎที่ 32 หนา 239 : Adj. ตอไปนี้หามไวหนา N. ตองวางไวหลัง
V. to be หรือ V. ที่เกี่ยวกับความรูสึก ไดแก
afraid (กลัว)
alive (มีชีวิต)
ahead (ตอไป, ลวงหนา) awake (ตื่นอยู)
alone (โดดเดี่ยว) asleep (งวงนอน) ashore (ขึ้นบก, เกยฝง) ashamed (ละอาย)
32. Tom: Can you get me ___________, Sue ?
Sue: Sure.
(1) more chocolate some cake
(2) chocolate some more
cake
(3) some more chocolate cake
(4) cake some more
chocolate
ตอบ 3 การเรียงลําดับคําคุณศัพท
Adj.
เลข
เลข
สี
สถานที่ N. ขยาย N. หลัก
A1
A2
ลําดับที่ จํานวน คุณภาพ ขนาด
one new big blue English N. ที่บอก N. ตัว
all a, an, the, first
old small white America ลักษณะ สําคัญที่
both this, that, second two
n หรือวัตถุ- พูดถึงอยู
third three bad large black
these,
half
Thai ประสงค
etc. good etc. red
etc.
many those,
etc. Siamese ของ N.
etc.
etc. some, any
คําแสดงความ
หลัก
etc.
เปนเจาของ
ถามี Adj. ประเภทเดียวกัน 2 ตัวขึ้นไป ใหเอาตัวที่ยาวกวาอยูใกล N.
Â
N. ขยาย + N. หลัก ใหแปลจากหลังมาหนา
chocolate cake = เคกช็อกโกแลต
Â

33. Shh… Don’t talk so ___________.
(1) aloud
(2) louder
(3) loud
(4) loudness
ตอบ 3 กฎที่ 41 หนา 297 : Adj. ตอไปนี้ เมื่อเปน Adv. ไมตองเติม –ly
deep
first
ill
long
quick
very
fair
hard
last
loud
right
wide
fast
high
late
low
sharp
wrong

Don’t talk so loud.
(V.) (Adv.)
34. Who is the ___________ of the two girls –– Mary or Jane ?
(1) tall
(2) more tall
(3) taller
ตอบ 3 คําอธิบาย :
Â

(4) tallest

the + การเปรียบเทียบขั้นกวา
เมื่อมีการชี้เฉพาะถึงบุคคล 2 คน หรือของ 2 สิ่งในขณะที่พูด และสิ่งหนึ่งหรือบุคคล
หนึ่งแสดงการเปรียบเทียบขั้นกวากับอีกสิ่งหนึ่ง
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Â

35. Bob: Hello, Jane. How’s everything ?
Jane: I’m quite ___________, thank you.
(1) good
(2) better
(3) well
(4) best
ตอบ 3 กฎที่ 20 หนา 119 : ตําแหนงของ Adj.
1. วางไวหนา N. ที่มันขยาย
2. วางไวหลัง Linking Verb ซึ่งไดแก V. to be และ V. เกี่ยวกับความรูสึก เชน
feel, seem, sound, get, look, become, taste, etc.
Â
well (สบาย, สบายดี) เปน Adj. ในตําแหนงหลัง V. to be
36. ___________ are my cousins.
(2) These active two men
(3) Two men these active
ตอบ 4 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 32.

(1) Two these active men
(4) These two active men

37. Tim: Excuse me, Sir. ___________?
David: It’s six-o-five.
(1) Do you have a time
(2) Do you have the time
(3) What time it is now
(4) What time you have
ตอบ 2 กฎที่ 42 ขอ ก. หนา 305 : การถามเวลา
– What time is it ?
– Do you have the time ?
– What time do you have ?
38. Of the three boys, John is ___________ most ___________.
(1) the; diligent
(2) much; tall
(3) a; handsome
ตอบ 1 กฎที่ 15 ขอ ฉ. หนา 64 : ใช “the” หนาการเปรียบเทียบขั้นสุด

(4) more; clever

the + การเปรียบเทียบขั้นสุด
กฎที่ 21 ขอ 1. หนา 148 : Adj. ตั้งแต 3 พยางคขึ้นไปใหเติม more ในขั้นกวา และเติม
most ในขั้นสุด

diligent (ขยัน)

(ขั้นกวา)
more diligent

(ขั้นสุด)
the most diligent

39. Who’s looking for ___________?
(2) a green fountain pen
(3) green pen a fountain
ตอบ 2 คําอธิบายเชนเดียวกับขอ 32.

(1) fountain green a pen
(4) a fountain pen green

40. All ___________ are hard workers, I believe.
(1) men five
(2) of us
(3) their lives
(4) we
ตอบ 2 กฎที่ 39 หนา 282 : all เมื่อใชนําหนา Adj. หลัง all ไมจาํ เปนตองมี of ตามก็ได
เชน all five men, all his life Â แตถานําหนา pronoun (us) จะตองมี of

