
  



Chapter 1: Phrase - Clause - Structure 

  Directions     จ ำแนกว่ำเป็น วลี หรือ อนุประโยค  

1. Phrase     9. Phrase 

2. Clause     10. Clause 

3. Clause    11. Clause 

4. Clause    12. Clause 

5. Phrase    13. Clause 

6. Phrase    14. Phrase 

7. Phrase    15. Phrase 

8. Phrase 

  Directions     แต่งผสมประโยคต่อไปนี้ โดยใช้ Relative Clauses  

1. She worked for a man who used to be an athlete. 

2. They called a lawyer who lived nearby. 

3. This is the bank which was robbed yesterday. 

4. A boy whose sister is in my class was in the bank at that time.  

5. A woman whose mobile was ringing did not know what to do. 

6. He didn’t wait at the traffic lights which were red. 

7. The man who robbed the bank had two pistols. 

8. The car which the bank robbers escaped in was orange.  

9. He came with a friend who waited outside in the car. 

 

 

 



Chapter 2: Subject & Verb Agreement  

  Directions         เติมประโยคใหส้มบูรณ์ 

1. are   13. knows 

2. is   14. Is 

3. are   15. is 

4. is   16. is 

5. do not   17. Are 

6. does not   18. are 

7. is   19. are 

8. lives   20. debates 

9. takes   21. lead 

10. want   22. greets 

11. is   23. are 

12. is 

   Directions         เลอืกข้อที่ถูกที่สดุ 

1. c. are เพราะ ประธาน stories เป็นพหูพจน ์
2. d. is เพราะ somebody ต้องใช้กับกริยาเอกพจน์ 

3. d. was เพราะ company เปน็นามเอกพจน์ 

4. c. are เพราะ many students เป็นนามพหูพจน์ 

5. c. plays เพราะ Elliot เปน็ประธานเอกพจน์และไม่พิจารณา along with 

6. a. go เพราะ เม่ือเจอ neither…nor… ต้องดนูามที่ใกล้กริยาที่สุดคือ friends 

7. a. is เพราะ the number of + นามพหูพจน์ แต่ใช้ กริยาเอกพจน ์

8. a. is เพราะ Smoking เป็น Gerund ต้องใชก้ริยาเป็นเอกพจน์ 

9. a. is เพราะ หมายถึง my boyfriend แต่เพียงผู้เดียว 



10.  b. comes เพราะ water เป็นค านามนับไม่ได้ ต้องใช้กริยาเอกพจน ์

11.  d. works เพราะ neither of + ค านามพหูพจน์ แต่ใช้กริยาเอกพจน์ 

12.  a. is เพราะ ประธานคือ Fujicha ซึ่งเป็นค านามเอกพจน์ 
13.  b. rectifies เพราะ nothing ต้องใช้กริยาเอกพจน์และไม่ค านึงถึง but … 

14.  c. be เพราะ will เป็นกริยาช่วยที่ต้องการกริยาไม่ผันรูป 

15.  b. is เพราะ one-third of + นามนับไม่ได้ ต้องใช้กับกริยาเอกพจน์ 
16.  c. helps เพราะ Reading เป็น Gerund ตอ้งใช้กับกริยาเอกพจน์ 

17.  b. students เพราะ a number of + ค านามพหูพจน์ 

18.  c. is เพราะ ham and cheese นับเป็นอาหารจานเดียวกัน 

19.  b. deserves เพราะ everyone ต้องตามด้วยค ากริยาเอกพจน์ 
20.  c. is เพราะ neither of + นามพหูพจน์ แตต่้องใช้กริยาเอกพจน์ 
21.  c. is เพราะ salary เปนค านามนับไม่ได้ ต้องใช้กับกริยาเอกพจน์ 
22.  c. is เพราะ electricity เป็นค านามนับไม่ได้ ต้องใช้กับกริยาเอกพจน์ 
23.  b. was เพราะ a man เป็นค านามเอกพจน์ ต้องใช้กับกริยาเอกพจน์ 

24.  c. is เพราะ talking เป็น Gerund ซึ่งต้องใช้กับกริยาเอกพจน์ 

Chapter 3: Verb & Tenses   

  Directions         เปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็น Active หรือ Passive  

1. He opens the door.  
2. The blue shoes are worn by them.  

3. Does the police officer catch the thief? 
4. A lot of money is paid by her. 

5. The table is set by us. 
6. Does you mum pick you up? 

7. The book isn’t opened by him. 



8. The letter is not written by you. 

9. I draw a picture. 

10. They do not help you. 
 

  Directions         เปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็น Active หรือ Passive  

1. drives เน่ืองจาก Sally เป็นเอกพจน์ และ every Monday ควรใช้กับ Present 

Simple Tense 

2. work เพราะ usually ควรใช้กับ Present Simple และ am studying เพราะ this 

summer เป็นแผนการทีผู่้พดูเน้นว่าจะท าอย่างแน่นอน (Present Continuous) 

3. is sleeping เน่ืองจาก John ก าลังหลบัอยู่ ณ ขณะน้ี (Present Continuous) 

4. A: were you doing เพราะ ก าลังกระท าอยู่ ณ ขณะอุบัติเหตุเกิด occurred (PS) 

B: was trying เพราะ ก าลังพยายามเปลี่ยนหลอดไฟอยู่ (Past Continuous) 

5. is raining เพราะ ฝนก าลังตกอยู่ (Present Continuous) 

6. found เพราะ หลังจากที่เจอ (Past Simple) จึง immediately went and 

returned เพราะ มี and หน้าและหลังต้องเทา่กัน (Past Simple) 

7. always rains เพราะ always มักใช้กับ Present Simple  

8. is currently writing เพราะ currently มักใช้กับ Present Continuous  

9. arrived เพราะ มาถึงไปแล้วและกอ่นเวลา 9:00 PM และเธอไม่อยู่กอ่นหน้าน้ันแล้ว 

จึงใช้ was not (Past Simple) และใช้ was studying at the library (Past 

Continuous) เพราะตอนเธอไม่อยู่ เธอก าลังอา่นหนังสืออยูท่ี่หอ้งสมดุ 

10. am going เพราะเป็นแผนการที่ก าหนดไว้และผู้พูดมีเจตนาว่าจะเกิดข้ึน (Present 

Continuous) 



11. walked เพราะ เป็นเหตุการณ์ที่แทรกในขณะที่ เลขา (secretary) น้ันได้ was 

talking และ clerks were busily working รวมถึง managers were quietly 

discussing ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ด าเนินอยู่พร้อมกนัในอดีต (Past Continuous) 

12. are normally เพราะ cards เป็นพหูพจน์และ normally มักใช้กับ Present Simple 

13. was also watching เพราะ มี Keyword คอื At this time yesterday ซึ่งเป็น 

Past Continuous 

14. was crossing เพราะ เป็นเหตุการณ์ก าลังเกิดข้ึน ณ ขณะที่ การชน struck เกิดข้ึน

แทรก (Past Continuous เกิด Past Simple แทรก) 

15. am going to write เพราะ เป็นการวางแผนทีจ่ะท าในอนาคต (Future Simple) 

16. will get เพราะเป็นการอาสาจะท า (Future Simple) 

17. will turn เพราะเป็นการอาสาจะท า (Future Simple) 

18. will turn เพราะเป็นการอาสาจะท า (Future Simple) 

19. is going to be/ will be ก็ได้ เพราะเป็นการคาดเดา Prediction (Future Simple) 

20. have never seen เพราะ ไม่เคยท าเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (Present Perfect) 

21. arrived เพราะ มี Keyword ค าวา่ a week ago เป็น Past Simple 

22. have known เพราะ รู้จักกันมาตั้งแต่อดีตจนถงึปัจจบุัน (Present Perfect) 

23. wrote เพราะ มี last year แสดงความเป็น Past Simple 

24. have not had เพราะ ไม่เคยมีมากอ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ since I was 

เน่ืองจากเกิดข้ึนตั้งแต่ อดีต (Past Simple) 

25. have changed เพราะ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ถึงปจัจบุัน (Present 

Perfect) และใช้ started เพราะ first เป็น Keyword มักใช้กับ Past Simple เล่าถึง

เร่ืองราวในอดีต และใช้ only had ด้วยเหตุผลเดียวกัน นอกจากน้ีต้องใช้ have 

expanded เพราะขยายมาเร่ือยๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 



26. told เพราะเป็นการกล่าวแทรก ณ ขณะที่เขาก าลังปีนเขา (was hiking) และใช้ 

wandered เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดภายหลัง and was เพราะเป็นเหตุการณ์

เช่นเดียวกัน (Past Simple แทรก Past Continuous) 

27. missed เพราะ Keyword this morning ในที่น้ีเน้นถึงอดีต (Past Simple) และใช้ 

are เพราะ too many times เน้นถึงท ามาบ่อยหลายคร้ัง (Present Simple) 

28. have changed เน่ืองจากเปลี่ยนแปลงมาเร่ือยๆ และมี since มักใช้กับ Past 

Simple ซึ่งก็คือ saw และใช้ have grown เพราะเจริญเติบโตมาเร่ือยๆ เช่นกัน 

29. was เพราะต้นไม้ถูกปลูกในอดีต และ settlers คือผู้ตั้งรกรากในอดีตน้ัน ใช้ 

founded ที่แปลว่ากอ่ตั้ง เมืองมาแล้วในอดีต (Past Simple) 

30. will be waiting เน่ืองจาก เป็นการเจาะจงเหตกุารณ์ในอนาคตที่จะเกิดข้ึนเมื่อรถไฟ

ไปถึง (Future Continuous) และ will be standing เพราะเขาจะกระท าแน่นอน ณ 

ขณะน้ันในอนาคต อย่างไรก็ดี เราใช้ are going to pick เน่ืองจาก เป็นแผนการที่

ผู้พูดก าหนดไว้ในอนาคต (Future Simple) 

31. got, submitted, showed เน่ืองจากเป็นเร่ืองราวในอดีตซึ่งมีลักษณะเป็นเหตุการณ์

ในอดีตที่เกิดข้ึนในภายหลัง (Past Simple เกิดหลัง Past Perfect) และใช้ had 

arrived เพราะ ผู้คนเหลา่น้ันมาถึงก่อนเหตุการณ์ที่ 

32. decided, went, looked เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ในอดีตทั่วไป (Past Simple) 

 

Chapter 4: Adjectives  

  Directions         เติม Adjective หรือ Adverb ให้เหมาะสม 

1. confidently เพราะ spoke เป็นกริยาทั่วไป และใช้ good เพราะ น าหน้านาม 

chance 

2. quickly เพราะขยายกริยา ate และ important เพราะวางหลัง Linking Verb 



3. fluently เพราะขยายกริยา speaks และ ใช้ well เน่ืองจากขยาย knows 

4. hot เพราะขยาย weather (n.) และ uncomfortable เพราะวางหลัง Linking 

Verb คือ seemed 

5. extremely เพราะขยาย challenging (adj.) และใช้ prestigious (adj.) ขยาย 

medical school (n.) 

6. complete เพราะขยาย lack (n.) และ patient เพราะตามหลัง Linking Verb 

รวมถึง immediately เพราะขยาย find (v.) 

7. amazingly เพราะขยาย well (adv.) และใช้ spectacular เพราะตามหลัง 

Linking Verb 

8. dark เพราะตามหลัง Linking Verb คือ became และ silently เพราะขยาย 

stood (v.) 

9. softly เพราะขยาย speaks (v.) และใช้ timid เพราะตามหลัง Linking Verb 

10. tragically เพราะขยาย burnt (v.) และใช้ quickly เพราะขยาย rebuilt (v.) 

และยังใช้ exactly เพราะเป็นการขยาย looks (v.) ไม่ได้มุ่งเน้นขยาย it (subj.) 

11. gradually เพราะขยาย noticed (v.) และใช ้quiet เพราะตามหลัง Linking Verb 
คือ became และใช้ finally เน่ืองจากขยาย realized (v.) 

12. tired เพราะว่า grew ในที่น้ีเป็น linking verb (grow) ซึ่งแปลว่า become และใช้ 

obvious เพราะตามหลัง Linking Verb คอื became  

13. quickly เพราะว่า grew ในที่นี้เปน็ verb ทั่วไปซึ่งแปลว่า เจริญเติบโต ไม่ใช่ 

Linking verb จึงต้องใช้ adverb ขยาย และ deliciously เพราะก าลังขยาย 

adjective คือ tempting  

14. generously เพราะก าลังขยาย donated (v.) และใช้ increasing เพราะ
ก าลังขยาย cost (n.)  

15. well เพราะขยาย known (v.) และใช้ uncontrollably เพราะขยาย laughing 



16. quickly เพราะขยายกริยา reads 
17. pretty เพราะขยายค านาม girl 
18. terribly เพราะขยายคุณศัพท์ loud 
19. good เพราะขยายค านาม singer 
20. easily เพราะขยายกริยา open 
 

  Directions       เติมเต็มประโยค ด้วย comparison 

1. bigger เพราะมีค าวา่ than เป็นการเปรียบเทียบ 
2. more beautiful เพราะมคี าว่า than เป็นการเปรียบเทยีบ 

3. most interesting เพราะมี the และ I have ever read 

4. longer เพราะมีค าว่า than เป็นการเปรียบเทยีบ 
5. most dangerous เพราะมี the และ in the world 

6. better เพราะมีค าวา่ than เป็นการเปรียบเทยีบ 
7. more expensive เพราะมีค าว่า than เป็นการเปรียบเทียบ 

8. richest เพราะมี the และ on earth 
9. worse เพราะมีค าว่า than เป็นการเปรียบเทียบ 

10. cleverest เพราะมี the และ of all 
 

  Directions       เลอืกข้อที่ถูกที่สดุ 

1. (B) sensitive เพราะโจทย์กล่าวถึงข้อมูล และยกตัวอย่างที่เป็นเลขบัญชี รหัสผ่าน 
หรือ เบอร์โทรศัพท ์

2. (A) Impressed เพราะ ผูท้ี่รู้สึกคือ Kristine เมื่อใช้ รู้สึก... ต้องเป็น V.3 

3. (B) Disappointed เพราะ ผู้ที่รู้สึกผดิหวังคอื George เมื่อใช้ รู้สึก... ต้องเป็น V.3 

4. (D) beneficial เพราะเป็น Adjective ที่วางหลงั V.to be ซึ่งเป็น Linking Verb 



5. (C) considerable เพราะเป็น Adjective ที่วางไว้หน้าค านาม คือ amount และยัง

มีความหมายวา่ มาก ในขณะเดียวกันใช้ considerate ไม่ได้เพราะแปลว่า เห็นอก

เห็นใจ 

6. (B) important เพราะเป็น Adjective ที่ไว้ขยาย something ต้องวางข้างหลัง 

7. (D) sophisticated เพราะด้านหลังบอกว่าชอบไปร้านอาหารหรูและใช้ของแพง 

Chapter 5: Adverbs  

  Directions         เติมค าในช่องว่างด้วยค าที่ก าหนดให ้

1. quickly 7. suddenly 

2. excitedly 8. loudly 

3. carelessly 9. well 

4. finally 10. beautifully 

5. slowly 11. unexpectedly 

6. easily 

  Directions         เติมค าในช่องว่างด้วยค าที่ก าหนดให ้

1. quickly (adv.) เพราะขยาย walks 

2. quiet (adj.) เพราะวางหลัง V.to be (is) 

3. happily (adv.) เพราะขยาย took 

4. beautifully (adv.) เพราะขยาย dances 

5. well (adv.) เพราะขยาย speak 

6. loudly (adv.) เพราะขยาย plays 

7. careful (adj.) เพราะวางหลัง V.to be 

8. good (adj.) เพราะวางไวห้น้าค านาม student 

9. angrily (adv.) เพราะขยาย reacted 



10. completely (adv.) เพราะขยาย understand 

11. happily (adv.) เพราะขยาย smile 

12. loudly (adv.) เพราะขยาย shouts 

13. perfect (adj.) เพราะวางไวห้ลัง V.to be 

14. angrily (adv.) เพราะขยาย spoke 

15. carelessly (adv.) เพราะขยาย drives 

16. quietly (adv.) เพราะขยาย sneaks out 

17. simply (adv.) เพราะขยาย have  

  Directions         เติมค าในช่องว่างด้วยค าที่ก าหนดให ้

1. correctly (adv.) เพราะ ขยาย defined 
correct (adj.) เพราะตามหลัง Linking Verb (sounded) 

2. quickly (adv.) เพราะขยาย adjust 
quickly (adv.) เพราะขยาย adapted 

3. exactly (adv.) เพราะขยาย measured 

perfectly (adv.) เพราะก าลังขยาย exact (adj.) ที่เป็นค าคุณศัพท์ซึ่ง

ก าลังขยาย measurements (n.) 

4. awful (adj.) เพราะวางไว้หลัง Linking Verb (was)  

awfully (adv.) เพราะขยาย still (adj.)  

5. dangerous (adj.) เพราะขยาย lake (n.) 
dangerously (adv.) เพราะขยาย drunk 

dangerous (adj.) เพราะขยาย smelled  

6. magnificently (adv.) เพราะขยาย performed 

magnificently (adv.) เพราะขยาย beautiful (adj.) 

7. beautiful (adj.) เพราะวางไว้หลัง Linking Verb (sounds) 
exactly (adv.) เพราะขยาย sang 

perfectly (adv.) เพราะขยาย heard 



8. sensible (adj.) เพราะขยายค านามคอื person 
sensibly (adv.) เพราะขยาย acted 

9. slowly (adv.) เพราะขยาย wrote 

slowly (adv.) เพราะขยาย write 

10. softly (adv.) เพราะขยาย talk 
softly (adv.) เพราะขยาย played 

11. well (adv.) เพราะขยาย knows 

well (adv.) เพราะขยาย treats 

12. regularly (adv.) เพราะขยาย send 
strictly (adv.) เพราะขยาย cash basis 

13. good (adj.) เพราะวางไวห้ลัง Linking Verb (were) 

well (adv.) เพราะขยาย done 

14. carefully (adv.) เพราะขยาย worked 

careful (adj.) เพราะขยาย worker 

15. easily (adv.) เพราะขยาย pass 

Chapter 6: Conjunctions 

  Directions         เลอืกข้อที่ถูกที่สดุ 

1. (C) though เพราะแปลว่า แม้ว่าคุณจะผ่านบททดสอบข้อเขียนแล้วแต่คุณก็ยังคง

มีการสอบปากเปลา่ที่ยังตอ้งสอบอยู่ 

2. (C) nor เพราะ George ไม่ชอบทั้งการว่ายน้ า และ(เชิงปฏิเสธ) เล่นบาสเก็ตบอล 

3. (B) while เพราะในขณะที่นักเรียนก าลังพูดคยุ ครูก็ก าลังพยายามสอน สังเกตจาก

ค ากริยาของประโยคก่อน และหลังค าเช่ือมเป็นหลัก ส่วน during ใช้ไม่ได้ เพราะ

ต้องตามด้วยค านามหรือ V.ing 

4. (D) Besides เพราะแปลว่า นอกจากจะเป็นพนักงานที่อุทศิตน Amanda น้ันยังมี

ความรู้มากมายส าหรับพนักงานใหม่ของเรา ต้องตัด despite กับ in spite of 



ออกทั้งคู่เพราะแปลเหมือนกัน และตามด้วยค านามหรือ V.ing เหมอืนกัน และตดั 

although ออกเพราะตอ้งตามด้วยประโยค 

5. (C) เพราะเป็นการบอกเวลาว่า เมือ่ผลสิ้นปีถูกน ามาเปดิเผย เหล่าผู้จดัการก็จะได้

โบนัส ต้องตัด seeing that และ because เพราะทั้งคู่ต่างกแ็ปลว่า เพราะว่า 

และตามดย้ประโยคเช่นกัน 

6. (C) yet เพราะโจทย์ต้องการสื่อวา่บริการใหม่น้ันคาดว่าจะประสบผลส าเร็จแต่

อย่างไรก็ดีมลีูกค้าจ านวนไม่มากมาอปัเกรดบัญชีของพวกเขา 

7. (C) if เพราะแสดงความเป็นเงื่อนไขว่าหากไม่ได้รับการช าระภายใน 7 วัน ไฟฟา้ก็

ย่อมถูกตัด 

8. (B) As เพราะแปลว่า ตามที่ ท่านประธานได้กลา่วในที่ประชุม มหาสมทุรน้ันเป็น

แหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ทีสุ่ดที่โลกใบน้ีมี 

9. (D) however เพราะแปลว่า แต่อยา่งไรก็ตาม ซึ่งต้องตามด้วยประโยค แต่ 

despite, in spite of, notwithstanding น้ันต้องตามด้วยค านามหรือ V.ing  

10. (B) Because of เพราะแปลว่า เพราะว่า และตอ้งตามด้วยค านาม หรือ V.ing ซึ่ง 

namely, such as แปลวา่ ยกตัวอย่างเช่น และ besides แปลวา่ นอกจากน้ี 

11. (A) Despite เพราะ ด้านหลังเป็นค านาม คอื decision ส่วน because when 

while ต้องตามด้วยประโยค  

12. (D) not only เพราะดา้นหลังมีค าว่า but also 

13. (A) Unless เพราะแปลวา่ ถ้า Samantha ไมป่ฏิเสธสลัดผัก หลอ่นคงไม่แตะผัก

ใดๆ บนจานเธอหรอก 

14. (A) Because of เพราะแปลว่า เน่ืองจาก ตามด้วยค านาม ต้องตดั 

consequently กับ therefore ออกเพราะแปลวา่ดังน้ัน และตามด้วยประโยค ส่วน 

For instance ใช้ในการยกตัวอย่าง 

15. (C) but also เพราะมาคู่กบัค าวา่ not only 



16. (D) since เพราะทั้ง thus so หรือ hence แปลว่า ดังน้ันและตามด้วยประโยค

เหมือนกันหมด 

17. (D) but เพราะแปลว่า อุบัติเหตสุ่วนมากมักเกิดจากบุคคลซึ่งข้ึนอยู่กบัแอลกอฮอล์

แต่เกี่ยวกับการเมาเพยีงชั่วคราวต่างหาก 

18. (B) either เพราะมีค าวา่ or และนิยมใช้คู่กัน 

19. (A) so เพราะเป็นเหตุเป็นผลกันทั้งสองประโยค 

20. (B) due to เพราะแปลว่าเน่ืองจาก และต้องตามด้วยค านาม 

Chapter 7: Prepositions 

  Directions         เลอืกข้อที่ถูกที่สดุ 

1. (C) for เพราะ plan เป็นการวางแผนเกี่ยวกับเร่ืองทางออกการค้ามนุษย์ 

2. (A) of เพราะ cause เป็นสาเหตมุักใช้คู่กับ of ซึ่งแปลว่า สาเหตุของบางสิ่ง 

3. (B) of เพราะ afraid เป็นการแสดงความกลัวมกัใช้กับ of แปลวา่ กลัวบางสิ่ง 

4. (C) of เพราะ remind ใครสักคนต้องใช้ of เพือ่แปลว่า ย้ าเตือนในเร่ืองอะไร 

5. (D) out เพราะ called out คือการเรียกใครสักคนมาจัดการกับปญัหา 

6. (D) up เพราะ catch up คือการตามคนอื่นใหท้ันในเร่ืองต่างๆ 

7. (C) across เพราะ come across something คือการพบบางสิ่งบางอยา่ง 

8. (A) off เพราะ call off แปลวา่ยกเลิก 

9. (B) with เพราะ get along with แปลวา่เข้ากันได้ดีกับใครสักคน 

10. (A) with เพราะ get away with แปลว่าเอาตวัรอดจากบางสิ่ง 

11. (A) to เพราะ give out to someone คือมอบให้ใครสักคน 

12. (B) in เพราะ give in to คือการยอมจ านนต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

13. (A) on เพราะ look down on someone แปลว่าดูถูกใครสักคนหนึ่ง 

14. (C) In เพราะ In มักใช้คู่กบัเดือน 



15. (B) with เพราะ ran off with something คือการวิ่งราวสิ่งของ 

16. (C) through เพราะ walk through คือการเดินตัดหรือเดินทะลุสถานที่ 

17. (D) among เพราะ among มักใช้กับค านามพหูพจน์แปลวา่ ระหวา่ง/ท่ามกลาง 

18. (B) to เพราะ from ... to …   คือ เวลาเทา่ไหร่ถึงเท่าไหร่ 

19. (C) by เพราะ ที่น่ังถูกแย่งไปโดยใครสักคนหนึ่ง 

20. (B) from เพราะ across มักใช้ร่วมกับ from ซึ่งแปลวา่ ตรงข้ามกับสิ่งหน่ึง 

Chapter 8: Non-finite Verbs 

  Directions         เติมประโยคใหส้มบูรณ์ด้วย Gerund หรือ Infinitive 

1. living เพราะหลัง imagine ต้องตามด้วย Gerund 

2. to get เพราะหลัง question word (how) ตามด้วย Infinitive with to 

3. to help เพราะหลัง promise ต้องตามด้วย Infinitive with to 

4. to understand เพราะหลัง difficult (adj.) ต้องตามด้วย Infinitive with to 

5. working เพราะ began น้ันเป็นการกระท าที่เร่ิมไปแล้ว 

6. eating เพราะค าวา่ on เป็น preposition ต้องตามด้วย N./V.ing 

7. to announce เพราะเป็นการบอกวัตถปุระสงค ์ต้องใช้ Infinitive with to 

8. tell เพราะ don’t เป็นกริยาช่วย (Auxiliary Verb) ที่ตอ้งตามด้วย Infinitive 

without to 

9. to finish เพราะค าว่า impossible เป็น adjective ต้องตามด้วย Infinitive with 

to 

10. to remind เพราะเป็นการบอกวัตถุประสงค์ว่า John โทรมาด้วยเหตุใด 

11. helping เพราะค าว่า it’s no use ต้องตามด้วย V.ing 

12. to do เพราะค าวา่ afford ตอ้งตามด้วย Infinitive with to 



13. raining เพราะว่าโจทย์ถามว่าฝนหยุดตกหรือยัง ถ้าเป็นกรณีหยุดหรือเลิกน้ันเรา

จะใช้ stop + V.ing แต่ถ้าหยุดเพื่อทีจ่ะมากระท าจะใช้ stop + to infinitive 

14. to buy เพราะเป็นการย้ าเตือน (remind) เหตุการณ์ในอนาคต ดังน้ันเราจะใช้ 

remind + to infinitive แต่ถ้าเป็นการย้ าเตือนเร่ืองราวในอดีตเราจะใช้ remind 

+ V.ing 

15. having เพราะค าว่า dislike ต้องตามด้วย V.ing 

16. going เพราะ would you mind ตอ้งตามด้วย V.ing 

17. to go เพราะ where เป็น Question Word ต้องตามด้วย to infinitive และ 

changing เพราะ keep ต้องตามด้วย V.ing 

18. to express เพราะเป็นการบอกวัตถปุระสงค์ 

19. wash เพราะ has/have + someone ต้อง do (V.infinitive)  

20. to leave เพราะค าว่า plan ต้องตามด้วย Infinitive with to 

21. brainstorming เพราะหลังค าว่า postpone ต้องตามด้วย V.ing 

22. to keep เพราะหลัง bid (adjective) + enough ต้องตามด้วย Infinitive with 

to 

23. use เพราะ let + someone ต้อง do (V.infinitive) 

24. smoking เพราะหลังค าว่า avoid ต้องใช้ V.ing 

25. to leave เพราะ necessary เป็นค า adjective ต้องตามด้วย Infinitive with 

to 

  Directions         เติมประโยคใหส้มบูรณ์ด้วย Participle 

1. reading เพราะ he (ประธานของประโยค) สามารถกระท าได้เอง 

2. Working เพราะก าลังขยาย he ซึ่งเป็นประธานของประโยคและสามารถกระท า

ได้เอง 



3. filled เพราะก าลังขยาย cup ซึ่งไม่สามารถกระท าการเติมด้วยตัวเองได้ตอ้งถูก

กระท าจึงอยู่ในรูป V.3 

4. Not seeing เพราะก าลังขยาย they ว่าเป็นผู้พบหรือเจอกัน สามารถกระท าได้

เอง 

5. Born เพราะก าลังขยาย she ซึ่งเป็นประธานของประโยค และไม่สามารถเกิดได้

เอง ต้องถูกกระท าจึงต้องใช้ V.3 

6. Being เพราะก าลังขยาย he ซึ่งเป็นประธานของประโยค เป็นสถานะของ he 

เอง ดังน้ันจึงต้องใช้เป็น V.ing 

7. Regretting เพราะก าลังขยาย he ซึ่งเป็นประธานของประโยค สามารถกระท าได้

เอง ดังน้ันจึงต้องใช้เป็น V.ing 

8. Done เพราะใช้กับ well (well done) 

9. Parking เพราะก าลังขยาย he ซึ่งเป็นประธานของประโยค สามารถกระท าได้เอง 

ดังน้ันจึงต้องใช้เป็น V.ing 

10. suspected เพราะก าลังขยาย cashier ซึ่งเป็นประธานของประโยค ไม่สามารถ

กระท าได้เอง ตอ้งถูกกระท า ดังน้ันจึงต้องใช้เปน็ V.3 

Chapter 9: If-Clause 

Directions         เติมประโยคใหส้มบูรณ์ 

Michael’s Dialogue 

 • come เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขทั่วไปจึงเป็นโครงสร้าง when (if) + V.1 

 • ask เน่ืองจากถ้าเราใส่ will + V.infinitive ไปจะไปติดที่ often ที่ตอ้งวางระหวา่ง 

will กับ V.infinitive ดังน้ันจึงต้องใช้เงื่อนไขทั่วไป  

 • ask เน่ืองจากเป็นกรณีทั่วไปทีห่ากลูกค้าถาม จึงใช้โครงสร้าง when (if) + V.1 

 • I am (โจทย์ตกค าวา่ I) เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขทั่วไป ต้องใช้ V.1 



 • recommend เน่ืองจาก หน้า and หลัง and ต้องเท่ากัน ซึ่งตอ้งดจูาก am (V.1) 

ดังน้ันจึงต้องใช้ V.1 ด้วย 

 • gets หรือ will get ก็ได้ เพราะถ้าใช้ gets จะเป็นลักษณะนิสัยทั่วไปของ boss แต่

ถ้าใช้ will get จะหมายความวา่หลังจากที่เรากระท า boss จะโกรธ 

Sharon’s Dialogue 

 • were เน่ืองจากเป็นการแทนตัวเองว่า “ถ้าฉนัเป็นคุณ” ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ 

จึงต้องใช้ If + V.2  

 • would educate เน่ืองจากเมื่อเราใช้ If + V.2 แล้วจึงต้องใช้ would + V.inf 

 • would teach เน่ืองจากเป็นประโยคที่ต่อจากประโยคก่อนหน้าจึงต้องเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือ would + V.2 

 • would not make เน่ืองจากเป็นประโยคที่ตอ่จากประโยคกอ่นหน้าจึงตอ้งเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือ would + V.2 

 • asks เน่ืองจากเป็นประโยคเงื่อนไขทั่วไป จึงต้องใช้ If + V.1 

Michael’s Dialogue 

 • sell เน่ืองจากเป็นประโยคเงื่อนไขทั่วไป จึงตอ้งใช้ If + V.1 

 • complains หรือ will complain ก็ได้ เพราะถ้าใช้ complains จะเป็นการพดูถึง

พฤติกรรมของ boss แต่ถ้าใช้ will complain จะหมายความว่าหลังจากที่เรากระท า  

boss จะท าการบ่น (ประโยคเง่ือนไข) 

Sharon’s Dialogue 

 • were เน่ืองจากเป็นการแทนตัวเองว่า “ถ้าฉนัอยู่ในสถานการณ์แบบคุณ” ซึ่งเป็น

เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ จึงต้องใช้ If + V.2 

 • would tell เน่ืองจากเมื่อเราใช้ If + V.2 แลว้จึงต้องใช้ would + V.inf 

 • get เน่ืองจากเป็นประโยคที่เป็นเงื่อนไขที่มีลกัษณะเป็นจริง หรือ เร่ืองทั่วไป 



 • return เพราะหากพิจารณาจาก and spend ที่อยู่ดา้นหลังแล้ว หน้าและหลัง and 

ต้องเท่ากันดังน้ันจึงต้องเป็น V.1 ด้วย 

Michael’s Dialogue 

 • might เพราะเป็น modal verb ไม่จ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงอะไร 

 • would realize เน่ืองจากเป็นการคาดหวังว่า เจ้านายคงจะคดิได้ 

 • would feel เน่ืองจากผู้พดูกลา่วถึงกรณีที่ เขาอาจจะรู้สึก (ตรงข้ามกบัความเป็น

จริง) ดังน้ันจึงต้องใช้ would + V.inf 

 • were เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ ณ ขณะพูดว่า ถา้หากฉันซื่อสัตย์กบัลูกคา้

ได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามเหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึน จึงตอ้งใช้ If + V.2 

Directions         เติมประโยคใหส้มบูรณ์ 

1. had และ would backpack เพราะถ้าพิจารณาจากประโยคเป็นเร่ืองที่เป็นไป

ไม่ได้ ณ ขณะที่พูดอยู่ และตรงข้ามกับความเปน็จริง จึงต้องใช้ If + V.2, would 

+ V.inf 

2. had had และ would have backpacked เพราะประโยคก าลังพูดถึงเร่ืองราว

ในอดีตว่าถ้าตอนน้ันมีเงินซึ่งเป็นเร่ืองที่กลับไปแก้ไขไมได้แล้วในอดีต ดังน้ันจึง

ต้องใช้ If + had + V.3, would + have + V.3 

3. had not missed เพราะพิจารณาจากโครงสร้างอีกด้านหน่ึงเราจะพบ would 

have been (would + have + V.3) ดังน้ันจึงต้องใช้ If + had + V.3 

4. would have failed เพราะจากโครงสร้างประโยคน้ันโจทย์ให้ If + had + V.3 

มาดังน้ันจึงต้องใช้ would + have + V.3 

5. would be เพราะโครงสร้างอีกดา้นหน่ึงเป็น If + V.2 ดังน้ันต้องใช้กับ 

โครงสร้าง would + V.inf 



6. were และ could translate เพราะโจทย์ระบุวา่ Frank ไม่ไดอ้ยูท่ี่น่ีถ้าหากเขาอยู่

น้ัน จึงเป็นเร่ืองที่จริงกันข้ามกับความจริง คือเปน็ไปไม่ได้ จึงต้องใช้โครงสร้าง If 

+ V.2, would + V.inf 

7. knew และ would not tell เพราะโจทย์ก าลังบอกว่าถ้ารู้ แสดงวา่ตอนน้ีไม่รู้เป็น

เร่ืองตรงข้ามกับความเป็นจริง ดังน้ันจึงต้องใช้โครงสร้าง If + V.2, would + 

V.inf 

8. had been และ would have visited เพราะโจทย์กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

ไปแล้ววา่ถ้าหากทริปน้ันยาวกว่าน้ี ซึ่งเป็นเร่ืองกลับไปแก้ไขไม่ได้ในอดีต ดังน้ันจึง

ต้องใช้ If + had + V.3, would + have + V.3 

9. had known และ would have made เพราะโจทย์กลา่วถึงเร่ืองราวที่กลบัไป

แก้ไขไม่ได้แล้วในอดีต คือ ถา้หากว่ารู้ว่าเขาแพช็้อคโกแลต คงจะท าเค้กวนิลา

แทน ดังน้ันจึงต้องใช้ If + had + V.3, would + have + V.3 

10. won และ would go เพราะโจทย์กลา่วถึงเร่ืองที่ตรงข้ามกับความเป็นจริง คือ 

ในความจริงแล้วผู้ถูกหวยไม่ใช้ตัวผู้พดู ดังน้ันจึงต้องใช้โครงสร้าง If + V.2, 

would + V.inf 

11. arrived และ might not got เพราะโจทย์ระบถุึงเหตุการณ์เมื่อคร้ังสัมภาษณ์ซึ่ง

เป็นเร่ืองราวในอดีต และกลับไปแก้ไขไมได้แล้วว่า ถ้าตอนน้ันมาสายนะคงไมได้

งาน ดังน้ันจึงต้องใช้ If + had + V.3, would + have + V.3 

12. never says เพราะเป็นเร่ืองที่หลอ่นกระท าเป็นประจ าซึ่งเป็นประโยคแบบทั่วไปจึง

สามารถใช้ V.1 ได ้

13. would never have said เพราะโจทย์ก าลังพดูถึงเร่ืองในอดีตว่าไม่น่าจะท านะ 

จึงต้องเป็นเร่ืองในอดีตซึ่งใช้ would + have + V.3  



14. had actually drunk และ could have got เพราะโจทย์ก าลังพดูถึงเร่ืองใน

อดีตว่า ถา้หล่อนไดด้ื่ม (ในอดีต) คงจะป่วยหรือไม่ก็ตายไปแล้ว ดังน้ันจึงต้องใช้ 

If + had + V.3, would + have + V.3 

15. could go และ would go เพราะเป็นเร่ืองที่ขัดความเป็นจริงในปัจจุบันเพราะ

โจทย์ระบุว่าถ้าหากไปที่ไหนก็ได้บนโลก ซึ่งตอนน้ีไปไม่ได้ ดังน้ันจึงต้องใช้

โครงสร้าง If + V.2, would + V.inf 

 

---------------- เฉลยส่วนของบทที่ 11 และ 12 โปรดดูในคอร์สเรียน -------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


