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 ข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 
 

Directions: Choose the best alternative to complete the sentences. (No. 16-20)  

Scientists are closer to a cure for baldness. 

This is good news for millions of bald people worldwide. Researchers have been 

_____16_____ stem cells that can grow new hair. Their technique _____17_____ been successful 

in _____18_____ hair in a natural way. The research has _____19_____ key challenges.  

A researcher said: “We have a robust, highly controlled method for generating natural-looking hair 

that _____20_____ through the skin using human stem cells." 

16.  1) develop   2) develops   3) developed   4) developing  

17. 1) have   2) has    3) had   4) having  

18.  1) growing   2) grows   3) grow   4) grown  

19.  1) overcame   2) overcome   3) overcomes   4) overcoming  

20.  1) grow   2) growing   3) grows   4) grown 

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์ (ข้อ 16 – 20) 

นักวิทยาศาสตร์เข้าใกล้การรักษาอาการศีรษะล้านแล้ว 

 นี่คือข่าวดีสำหรับผู้คนที่มีอาการศีรษะล้านนับล้านคนทั่วโลก นักวิจัยได้_____16 พัฒนา _____สเต็มเซลล์ที่

สามารถผลิตเส้นผมใหม่ได้ เทคนิคนี้_____17 V. to have_____ประสบความสำเร็จใน_____18 การปลูก_____เส้น

ผมแบบธรรมชาติ การวิจัยได้_____19 เอาชนะ_____ความท้าทายทั้งหลาย นักวิจัยกล่าวว่า “เรามีวิธีที่ทนทานและ

ควบคุมได้ในการสร้างเส้นผมที่ดูเป็นธรรมชาติซึ่ง_____20 เติบโต_____ผ่านผิวหนังโดยใช้สเต็มเซลล์ของมนุษย์ 

16. 3) developing  

  เพราะเป็น Present Perfect Continuous Tense รูปประโยคคือ S + have/has + been + V.ing  

  เพ่ือแสดงความต่อเนื่องของความพยายามในการพัฒนาสเต็มเซลล์ชนิดนี้อย่างยาวนานจากอดีตถึงปัจจุบัน 

17. 3) has  

  เพราะเป็น Present Perfect Tense และประธานเป็นเอกพจน์ รูปประโยคคือ S + has + V.3  

18.  1) growing 

  เพราะตามหลัง preposition “in” ต้องใช้ Gerund (V.ing) 



2 
 

19. 2) overcome 

 เพราะเป็น Present Perfect Tense รูปประโยคคือ S + have/has + V.3  

 20. 3) grows 

  เพราะตามหลัง that เป็นอนุประโยค (Subordinate clause) ต้องใช้ V.1 ประธานเป็นนามนับไม่ได้ (hair)  

Directions: Choose the best alternative to complete the sentences. (No. 21-25)  

Eating nuts could help us to keep slim  

21. New research says __________ nuts could be a valuable, tasty, and nutritious slimming aid. 

  1) eat    2) eats    3) eating   4) ate  

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์ (ข้อ 21 – 25) 

การบริโภคถั่วช่วยให้เราผอมลงได้ 

 งานวิจัยชิ้นใหม่ระบุว่า __________ ถั่วอาจจะเป็นหนทางที่ช่วยให้เราผอมได้แบบมีคุณค่าทางโภชนาการ

และยังอร่อยอีกด้วย 

 เฉลย 3) eating = การกิน 

  เพราะตามหลัง Verb แท้ “says” ต้องใช้ Gerund (V.ing) 

22. Researchers from Harvard University recommended that people replace a __________ 

unhealthy snack with a small handful of nuts to slow down weight gain.  

  1) diary   2) today   3) day    4) daily 

  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard แนะนำว่าให้รับประทานถั่วหนึ่งกำมือทดแทนขนมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 

__________เพ่ือชะลอการเพ่ิมข้ึนของน้ำหนัก 

เฉลย  4) daily = รายวัน, ประจำวัน, ในแต่ละวัน 

  เพราะอยู่หน้า unhealthy (Adj.) จึงต้องเป็น Adv. 

23. The researchers found that people who ate just 1 g of nuts every day gained less weight than 

__________ who ate another snack.  

  1) they      2) them   

  3) their      4) those 
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 นักวิจัยพบว่าคนที่กินถ่ัว 1 กรัมทุกวันมีน้ำหนักเพ่ิมข้ึนน้อยกว่า __________ ที่กินขนมชนิดอื่น 

เฉลย  4) those = พวกเขาเหล่านั้น 

  เพราะ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง สิ่งที่ถูกเปรียบเทียบจะใช้คำว่า that/those ซึ่งในท่ีนี้ เป็นการ

เปรียบเทียบ “ผู้คน (people)” ซึ่งเป็นนามพหูพจน์   

24. The people who ate the nut __________ less likely to become fat, but the benefits to our 

weight could be quite small  

  1) were   2) was   3) is    4) am  

 คนที่กินถั่ว _____V.to be_____ มีแนวโน้มที่จะอ้วนน้อยกว่า แต่ความแตกต่างนี้อาจมีค่าน้อยมาก 

เฉลย  1) were  

  เพราะกล่าวถึงคนที่เข้ารับการทดสอบ (ประธานเป็นพหูพจน์) และเป็นเหตุการณ์ในอดีต (สังเกตคำว่า ate)  

25. The scientists said swapping chocolate, cakes, __________ potato chips with nuts could help 

prevent a weight gain of just 0.4 to 0.7 kg over four years.  

  1) but    2) for    3) and    4) so 

 นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการกินถั่วแทน ช็อกโกแลต เค้ก __________ มันฝรั่งทอด สามารถช่วยป้องกันการ

เพ่ิมข้ึนของน้ำหนักได้เพียง 0.4-0.7 กิโลกรัมเท่านั้นในระยะเวลา 4 ปี 

เฉลย  3) and = และ 

  เพราะ ช็อกโกแลต เค้ก และมันฝรั่งทอด เป็นประธานที่มีความหมายสอดคล้องกัน  

Directions: Read the following sentences and choose the underlined part that is grammatically 

wrong. (No. 26-30)  

Sugar Overdose Warning for Coffee Chain Festive Drinks 

26. A health group has (1) warned people to be careful about how (2) many sugar (3) is in their  

     drinks when they (4) go to coffee shops. 

คำสั่ง : อ่านข้อความต่อไปนี้และเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้องทางไวยากรณ์ (ข้อ 26 – 30) 

ปริมาณน้ำตาลเกินจากเครื่องดื่มในงานเฉลิมฉลอง 

เฉลย 2) many  

  เพราะขยายคำว่า “sugar” ซึ่งเป็นคำนามนับไม่ได้ ต้องแก้เป็น much  

  องค์กรด้านสุขภาพออกคำเตือนผู้คนให้ระมัดระวังเก่ียวกับปริมาณน้ำตาลมหาศาลในเครื่องดื่มจากคาเฟ่ 
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27. (1) Many cafes in the UK are (2) adding extra sugar and syrup to (3) their drinks in the run-up  

     to Christmas. The health group is (4) calling Action on Sugar (AOS).  

เฉลย  4) calling  

  เพราะเป็น Passive Voice รูปประโยคคือ S + V.to be + V.3 ต้องแก้เป็น called 

  คาเฟ่หลายแห่งในประเทศอังกฤษได้เพ่ิมปริมาณน้ำตาลและน้ำเชื่อมในเครื่องดื่มที่จำหน่ายในช่วงเทศกาล 

ครสิมาสต์ องค์กรนี้ถูกเรียกว่า “Action on Sugar (AOS) (องค์กรรณรงค์ลดเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง)” 

28. It carried out research on how sweet hot drinks (1) were in coffee chains around the country. It  

     (2) finding that (3) some lattes and hot chocolates (4) contained as much as 23 spoons of sugar.  

เฉลย  2) finding  

  เพราะเป็น Past Simple Tense ต้องแก้เป็น found 

  องค์กรนี้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับปริมาณความหวานของเครื่องดื่มกาแฟร้อนที่จำหน่ายในคาเฟ่ทั่วประเทศ พบว่า

เครื่องดื่มลาเต้และช็อกโกแลตร้อนจากคาเฟ่บางแห่งมีปริมาณน้ำตาลสูงถึง 23 ช้อนโต๊ะ 

29. It (1) analyzed over 200 different (2) drinks. The researchers said (3) they found “shockingly”  

     high levels of sugar in (4) much of the drinks.  

เฉลย  4) much  

  เพราะขยายคำว่า “drinks” ซึ่งเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ ต้องแก้เป็น many 

  องค์กรนี้ได้วิเคราะห์เครื่องดื่มมากกว่า 200 แก้ว พบว่าเครื่องดื่มหลายชนิดมีปริมาณน้ำตาลสูงอย่างน่าตกใจ 

30. (1) An AOS spokesperson said people (2) with obesity, diabetes, and other health conditions  

     (3) needed to check what they (4) was drinking. 

เฉลย  4) was 

  เพราะเป็น Past Continuous Tense และประธานเป็นพหูพจน์ ต้องแก้เป็น were 

  ตัวแทนจากองค์กร AOS กล่าวว่า คนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือป่วยเป็นเบาหวานหรือโรคอ่ืนๆควร

ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มที่พวกเขากำลังดื่มอยู่ด้วย 

 


