Writing Skill : Sentence Completion
ประโยคและรูปแบบประโยค
syllable Ö word Ö phrase Ö clause Ö paragraph Ö passage

1. Sentence (ประโยค) = Subject (ภาคประธาน) + Predicate (ภาคแสดง)
Subject (ภาคประธาน)

Predicate (ภาคแสดง)

This palace

is very old.

Einstein

was a great scientist.

We

were in Boston last year.

Brian

speaks Cantonese fluently.

He

wrote a well organized composition.

Subject (ภาคประธาน) = คํานาม, คําสรรพนาม หรือ นามวลีซึ่งเปนผูกระทํากริยาในภาคแสดง
- The director came late.
- He laughed heartily at the joke.
- What you have to do is telling me the truth.
Predicate (ภาคแสดง) = สวนที่ตอจากภาคประธาน บอกการกระทํา หรือ บอกวาประธานเปนใคร มีคํากริยา (Verb) เปนตัว
บอกการกระทําหรือมีสวนขยายอื่นๆ
- Orchids grow well in this climate.
- She is dictating a letter to her secretary right now.
- Prof. Brown has been teaching psychology for nearly fifteen years.
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Practice exercise : Which are the complete sentences in the following sets?
1) Last week went fishing for trout at the nearby lake.
2) The updated itinerary can be obtained at the front desk.
3) Working as a consultant for a design company.
4) The shopkeeper’s daughter is browsing through the newspaper.
Key :
1)
2)
3)
4)

Incomplete
Complete
Incomplete
Complete

2. Sentence Patterns (โครงสรางประโยค)
1. Subject + Verb
ประธาน+กริยาที่ไมตองมีกรรมตาม (intransitive)
มี adv. ขยายกริยาได
2. Verb + Subject
3. Subject + Verb + Direct Object
ประธาน+กริยาที่ตองมีกรรมตาม (transitive)
4. Subject + Linking Verb1 +
Complement (noun, adjective)
5. Subject + Verb + Indirect Object +
Direct Object
6. Subject + Verb2 + Direct Object +
Object Complement
Object complement เพราะบอกวา
object เปนใคร หรือมีสภาพอยางไร

(S-V)

- Abraham speaks fluently.
- The birds are singing beautifully.

(V-S)

- There is a strange shadow in the woods.
- There were no leftovers after the buffet.
(S-V-DO) - I love you.
- Scientists are studying the composition of the soil.
(S-V-C)
- Mother looks tired.
- Some of them are marketing managers.
(S-V-IO-DO) - My boss gave me a birthday present.
- We have sent her many MSN messages.
(S-V-DO-OC) - I found it strange.
- Bad jokes make John angry.

1 Linking Verb : be, appear, feel, look, remain, seem, stay, sound, taste, smell, turn, become, grow, fall, run
2 appoint, consider, imagine, suppose, believe, declare, leave, think, call, elect, pronounce, vote, find, paint, wash
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Practice exercise : Label each sentence with its pattern.
Pattern

Sentence

1.

The ferry has left early.

2.

There are no booklets left.

3.

He asked me some awkward questions.

4.

Its leaves turn brown in fall.

5.

We found Ted a very dull person.

6.

The red roses smell sweet.

Key :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S-V
V-S
S-V-IO-DO
S-V-C
S-V-DO-OC
S-V

3. ชนิดของประโยค (Types of Sentence)
1. Simple Sentence (independent clause) = ประโยคความเดียว มีประธาน 1 กริยา 1 บางครั้งมีประธาน 2 ตัวทํากริยา
รวมกัน ประธานตัวเดียวทํากริยา 2 อยาง ประธาน 2 ตัวทํากริยา 2 อยางก็ได
- I love you.
- Tom reads and enjoys comics.
- It was pouring heavily this morning.
- Spain won the World Cup for the first time.
- Some students like to study in the mornings.
2. Compound Sentence = ประโยคความรวม ประกอบดวยประโยค simple sentence 2 ประโยคหรือมากกวานั้น เชื่อม
ประโยคดวย
1. Coordinating Conjunctions
(FANBOYS : F = for A = and N = nor B = but O = or Y = yet S = so)
- The weather was very bad, so all classes were canceled. เหตุ Ö ผล
2. Punctuation and a conjunctive adverb
- The weather was very bad; therefore, all classes were canceled.
3. Punctuation
- The weather was very bad; all classes were canceled.
*** Conjunctive adverb เชน accordingly, besides, consequently, however, thus, nevertheless,
furthermore, otherwise etc. ***

โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________

GAT ความถนัดทั่วไป (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) (3)

สรุป
1. Independent clause,
2. Independent clause;
3. Independent clause;

coordinating conjunction
conjunctive adverb,
Independent clause.

Independent clause.
Independent clause.

3. Complex Sentence = ประกอบดวย independent clause และ dependent clause 1 หรือ 2 clause ขึ้นไป
- Whenever they eat at this restaurant, they order hamburgers and fries.
- All classes were canceled because the weather was bad.
- Prime Minister Abhisit Vejjajiva, who graduated from Oxford University, has been the leader of the
Democrat Party since February 2005.
- Children who are under twelve years old must be accompanied by their parents.
สรุป
Dependent clause,
Independent clause
Independent,
Independent

independent clause
dependent clause
nonessential dependent clause,
essential dependent clause

clause.
clause.

4. Compound – Complex Sentence = ประโยคผสม เกิดจากการรวมประโยค compound และ complex เขาดวยกัน
- This and that are the sports cars that Torres bought.
นี่คือประโยค Compound ที่เกิดจากการรวมประโยค Complex 2 ประโยค
- This is the sports car that Torres bought.
- That is the sports car that Torres bought.
- People who read comics rarely read novels; they often find books difficult.
- The upper two chambers of the heart, which are called atria, are thin-walled reservoirs; they readily
distend to collect blood that pours in from the veins between beats.
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Practice exercise : Classify the following sentences according to sentence type.
Type

Sentence

1.

City life offers many pleasures, but it also presents many inconveniences.

2.

Daniel hated to speak up because he was afraid of saying wrong.

3.
4.

The new teacher walked confidently into the classroom, greeted the
students, and took attendance.
Beckham played football while Victoria went shopping.

5.

David Warren was born in Australia, in 1925 and died in 2010.

6.

Neither Steve nor Jason knows how to bake a cake.

Key :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compound sentence
Complex sentence
Simple sentence
Complex sentence
Simple sentence
Compound sentence

4. ชนิดของ Conjunction
1. Coordinating Conjunctions แบงเปน 4 แบบ ดังนี้
1.1 Cumulative AND-type แบบรวม
1.2 Adversative BUT-type แบบแยก
1.3 Disjunctive OR-type แบบเลือก
1.4 Illative SO-type แบบเหตุผล
Main clause +,

coordinating conjunction

+ main clause

F = for A = and N = nor B = but O = or Y = yet S = so
1.1 Cumulative AND-type แบบรวม
and

และ

both…and

ทั้ง…และ…

not only…but also

ไมเพียงแต…ยัง…อีกดวย

as well as

และ, เชนเดียวกับ

and…too

และยัง…อีกดวย

and also

และแถมยัง…อีกดวย
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Examples :
- Edward is tired and hungry.
- She can both speak and write Korean.
- Not only will Susan have to study hard, but she will also have to concentrate to do well on the exam.
*** การใช nor
Nor = “และก็ไม…” (= and…not) คํานี้มีไวสําหรับเชื่อมประโยคที่มี not ทั้งสองประโยค เชน
He is “not” a dentist. + He is “not” a surgeon.
= He is not a dentist nor a surgeon. หรือ He is not a dentist and not a surgeon.
ถาขอความที่ตามหลัง nor เปนประโยค มักนิยมใชรูปประโยคเปน Inversion (เรียงคําอยางประโยคคําถาม) เชน =
He hasn’t been invited to the party, nor does he care to go there.
1.2 Adversative BUT-type แบบแยก
but
while
whereas
yet
still

แต
แตวา, ในขณะที่ (= ทั้งๆ ที่)
แตวา, ในขณะที่
แมกระนั้น (แตวา)
แมกระนั้น, แตกระนั้น

Examples :
- Mark was handsome, but he was not popular.
- Betty said she would be late, yet she arrived on time.
- Danny was very generous, whereas his elder brother was quite stingy.
1.3 Disjunctive OR-type แบบเลือก
or
or else
either…or
neither…nor

หรือ
หรือมิฉะนั้น
ไม…ก็… (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง)
ไมทั้ง…และ… (ไมทั้งสองอยาง)

Examples :
- Shall we go out to the cinema or stay at home?
- You can choose either French fries or mashed potatoes.
- Neither Uruguay nor Germany will enter the final round this year.
*** or else และ otherwise : (หรือมิฉะนั้น, มิฉะนั้น)
นิยมใชเชื่อมขอความที่เปนประโยค
- You must leave at once, or else you will miss the last bus.
*** either…or และ neither…nor : (ไม…ก็…, ไมทั้ง…และ…)
ถาเชื่อมสวนที่เปนประธาน จะใชกริยาเปนเอกพจนหรือพหูพจน ใหยึดตาม “ประธานตัวหลัง or หรือ nor” เชน
- Either you or she has to leave now.
- Neither he nor I am invited to the party.
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1.4 Illative SO-type แบบเหตุผล
ดังนั้น
เพราะ, เหตุฉะนั้น

so
for (=because)

Examples :
- I was feeling hungry, so I made myself a ham sandwich.
- I cannot tell whether John is old or young, for I have never seen him.
2. Subordinating Conjunctions คือ คําที่ใชเชื่อม dependent clause เขากับ independent clause
Look at this example :
main or independent clause

subordinate or dependent clause

Tono went for a walk

it was raining.

although
subordinating conjunction

Time

Cause + Effect

Opposition

Condition

after

because

though

if

before

since

although

unless (if…not)

when

now that

even though

only if

while

as

whereas

even if

since

inasmuch as

while

whether or not

until

so that

in case (that)

by the time

in order that/for

In the event (that)

whenever
as soon as
once
as long as
so long as
Examples :
- They are going out to eat after they finish the final exam.
- If we hold on together, I know our dreams will never die.
- Sunlight is needed in order for the process of photosynthesis to take place in plants.
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5. Transition Words คือ คํา หรือ กลุมคําที่ใชเชื่อมประโยคหรือขอความเพื่อใหเกิดใจความที่ราบรื่นสมบูรณ และเปนการ
สงสัญญาณแตผูอานวาขอความเปนไปในทิศทางใด
กลุมที่ 1 Agreement / Addition / Similarity
แสดงการคลอยตาม เพิ่มความหรือแสดงความเหมือนกัน
in the first place
not only ... but also
as a matter of fact
in like manner
in addition
coupled with
in the same fashion / way
first, second, third
in the light of
not to mention
to say nothing of
equally important
by the same token

again
to
and
also
then
equally
identically
uniquely
like
as
too

moreover
as well as
together with
of course
likewise
comparatively
correspondingly
similarly
furthermore
additionally

กลุมที่ 2 Opposition / Limitation / Contradiction
แสดงความขัดแยง
although this may be true
in contrast
different from
of course ..., but
on the other hand
on the contrary
at the same time
in spite of
even so / though
be that as it may
then again
above all
in reality
after all

but
(and) still
unlike
or
(and) yet
while
albeit
besides

although
instead
whereas
despite
conversely
otherwise
however
rather
nevertheless
regardless
notwithstanding
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กลุมที่ 3 Examples / Support / Emphasis
แสดงตัวอยาง การสนับสนุน และการเนนย้ํา
in other words
to put it differently
for one thing
as an illustration
in this case
for this reason
to put it another way
that is to say
with attention to
by all means
important to realize
another key point
first thing to remember
most compelling evidence
must be remembered
point often overlooked
to point out
on the positive / negative side
with this in mind

notably
including
like
to be sure
namely
chiefly
truly
indeed
certainly
surely
markedly
especially
specifically
expressively
surprisingly
frequently
significantly

in fact
in general
in particular
in detail
for example
for instance
to demonstrate
to emphasize
to repeat
to clarify
to explain
to enumerate
such as

กลุมที่ 4 Cause / Condition / Purpose
แสดงสาเหตุ เงื่อนไข และวัตถุประสงค
in the event that
granted (that)
as / so long as
on (the) condition (that)
for the purpose of
with this intention
with this in mind
in the hope that
to the end that
for fear that
in order to
seeing / being that
in view of

if
... then
unless
when
whenever
since
while

in case
provided that
given that
only / even if
so that
so as to
owing to
inasmuch as
due to

because of
as
since
while
lest
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กลุมที่ 5 Effect / Consequence / Result
แสดงผลอันเกิดจากการกระทํา อันเปนผลของ...
as a result
under those circumstances
in that case
for this reason

for
thus
because the
then
hence

consequently
therefore
thereupon
forthwith
accordingly
henceforth

กลุมที่ 6 Conclusion / Summary / Restatement
แสดงการสรุป ขมวดปม
as can be seen
generally speaking
in the final analysis
all things considered
as shown above
in the long run
given these points
as has been noted
in a word
for the most part

after all
in fact
in summary
in conclusion
in short
in brief
in essence
to summarize
on balance
altogether
overall
ordinarily
usually

by and large
to sum up
on the whole
in any event
in either case
all in all
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กลุมที่ 7 Time / Chronology / Sequence
แสดงเวลา ลําดับการเกิดกอนหลัง
at the present time
from time to time
sooner or later
at the same time
up to the present time
to begin with
in due time
until now
as soon as
in the meantime
in a moment
without delay
in the first place
all of a sudden
at this instant
immediately
quickly
finally

after
later
last
until
since
then
before
hence
since
when
once
about
next
now

henceforth
whenever
eventually
meanwhile
further
during
first, second
in time
prior to
forthwith
straightaway

formerly
suddenly
shortly

instantly
presently
occasionally

กลุมที่ 8 Space / Location / Place
แสดงตําแหนง ที่ตั้ง
in the middle
to the left/right
in front of
on this side
in the distance
here and there
in the foreground
in the background
in the center of
adjacent to
opposite to

here
there
next
where
from
over
near
above
below
down
up
under
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further
beyond
nearby
wherever
around
between
before
alongside
amid
among
beneath
beside
behind
across
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Examples :
- The rent is reasonable and, moreover, the location is perfect.
- I can play quite a few musical instruments, for example, the flute, the guitar, and the piano.
- School collapsed due to heavy rain in China.
- First of all, pour a half-cup of milk in the bowl; second, add two eggs; and third, stir the mixture.
- To conclude, I want to wish you all a very happy holiday season.
- That area is very dangerous for you to bike in. To repeat, I warn you not to go there.
- The dog acts as if he is the big boss of the house.
- The play was great; nonetheless, I am sick of seeing it for the fifth time.
- She was still asleep when I got back home from work.
- Not all birds eat berries. For example, vultures eat dead animals.
Practice exercise : Fill in the blanks by the words given.
namely
however
moreover

despite
for instance
nevertheless

for
similarly
because of

so that
accordingly
provided that

1. They didn’t have reservations; ................... they were able to find a hotel room.
2. ................... the snow, they did not have trouble getting around.
3. People become refugees ................... wars, starvation and natural disasters.
4. They told us to take warm clothes on our trip. ..................., we packed out sweaters and overcoats to take with us.
5. People do not think they need to take precautions, ................... they always consider the other driver to be cause of
road accidents. ..................., the wearing of safety belts is thought to be a sign of fear.
6. The sheriff was shot four times. ..................., he did not die.
7. The drug-taking problem gives governments and parents cause for considerable concern. ..................., they are
unhappy about the number of young people who come to the cities and cannot find jobs.
8. The children had rehearsed many times, ................... their school play was very successful.
Key :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

however
despite
because of
accordingly
for / moreover
nevertheless
similarly
so that

GAT ความถนัดทั่วไป (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) (12) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

6. Clause
Clause คือ กลุมคําที่ประกอบดวยประธาน (Subject) และกริยา (Verb)
แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1. Independent Clause (Simple Sentence) คือ clause ที่ประกอบดวย ประธาน + กริยา มีใจความสมบูรณ
- Kenny studied in the Starbucks Coffee Shop for his mathematics quiz.
- I will be there for you.
2. Dependent Clause คือ clause ที่ประกอบดวยคําขึ้นตน เชน also, consequently, furthermore, however,
moreover, nevertheless, และ therefore ตามดวยประธานและกริยา dependent clause ไมไดใจความที่สมบูรณในตัวเอง ตองเชื่อม
เขากับ independent clause จึงทําใหเกิดใจความที่สมบูรณ
- however, it was hard to concentrate because of the noise.
- if you need me.
Independent/Main Clause
Dependent/Subordinate Clause
Kenny studied in the Starbucks Coffee Shop for his however, it was hard to concentrate because of the noise.
mathematics quiz
I will be there for you
if you need me.
Examples :
- Kenny studied in the Starbucks Coffee Shop for his mathematics quiz; however, it was hard to concentrate
because of the noise.
- I will be there for you if you need me.
Dependent clause แบงตามหนาที่ได 3 ประเภท ดังนี้
1. Noun Clause คือ ประโยคที่ทําหนาที่เหมือนเปนคํานาม แตมีใจความไมสมบูรณในตัวเอง ตองอาศัยใจความจาก
Independent clause (ประโยคหลัก) Noun Clause จะขึ้นตนดวยคําแสดงคําถาม เชน how, what, which, where, why, who, whom,
whose และมักจะขึ้นตนประโยคดวย that เชน
- I don’t know what to do next.
- I know what you did last summer.
- That is how I conduct a project.
2. Adjective Clause คือ ประโยคที่ทําหนาที่ขยายคํานาม หรือสรรพนาม Adjective Clause จะขึ้นตนดวยคําเชื่อม
(Connectives) 2 ชนิด คือ
- Relative Pronoun : who, whom, that, which, whose
- Relative Adverb : when, where, why
Examples :
- The man who sits in front of me is very gentle.
- The gift which we carefully selected for the groom was quite expensive.
- The movie which we watched on cable last night was really frightening.
- This is the reason why she resigned from the firm.
- That is the sushi bar where they like to come.
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3. Adverb Clause คือ ประโยคที่ทําหนาที่เหมือน adverb ขยาย verb ขยาย adjective และขยาย adverb ที่อยูในประโยคอื่นได
Adverb Clause ทําหนาที่ 10 ประการ ดังนี้
1. Adverb Clause of Manner (แสดงลักษณะอาการ) ทําหนาที่ขยายกริยา เพื่อบอกวาการกระทํานั้นทําในลักษณะใด
คําเชื่อมที่ใชคือ
as
as if/as though

อยาง, อยางที่, เหมือนกับ
ราวกับวา, คลายกับวา

Examples :
- Betsy always does as her husband tells her.
- Gary was behaving as though nothing had happened.
2. Adverb Clause of Place (แสดงสถานที่) ทําหนาที่ขยายกริยา เพื่อบอกวาการกระทําไดกระทําที่ไหน คําเชื่อมที่ใชคือ
where
wherever

ที่
ที่ใดก็ตาม

Examples :
- Stay where you are.
- Sit wherever you like.
3. Adverb Clause of Time (แสดงเวลา) ทําหนาที่ขยายกริยา เพื่อบอกวาการกระทํานั้นไดกระทําเมื่อใด คําเชื่อมที่ใชคือ
when
while
before
until
as long as
as soon as
by the time

เมื่อ, เมื่อเวลาที่
ในขณะที่
กอนที่
จนกระทั่ง
ตราบเทาที่, นานเทาที่
ในทันทีที่
ณ เวลาที่

Examples :
- I rained while I was strolling along the riverbank.
- I visited her a few days before she passed away.
- As long as they saw the headmaster, they dashed into the café near the supermarket.
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4. Adverb Clause of Reason (แสดงเหตุผล) ทําหนาที่ขยายกริยา เพื่อบอกวาเหตุใดจึงกระทําเชนนั้น คําเชื่อมที่ใชคือ
because/since
now that
seeing that
whereas
inasmuch as
on account of the fact that
owing of the fact that
in view of the fact that
because of the fact that
due to of the fact that

เพราะวา, เนื่องจาก
เนื่องจากบัดนี้
เนื่องจากเห็นแลววา
โดยเหตุที่

เนื่องจากความจริงที่วา

Examples :
- Tanya’s in a bad mood because her father won’t let her go to the party tonight.
- Since Jack was seriously ill, he didn’t come to the meeting.
- On account of the fact that the country was at war, all the young men were drafted into the army.
5. Adverb Clause of Result (แสดงผล) คือ clause ที่แสดงผลจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจขยายคําๆ เดียวหรือประโยคหนา
ทั้งประโยค คําเชื่อมที่ใชคือ
so…that
such… that

...(ถึงขนาด) จนกระทั่ง (ทําให)
...(ถึงขนาด) จนกระทั่ง (ทําให)

Examples :
- She is so beautiful that she attracts a lot of attention.
- It is such a hot day that she can’t concentrate on her homework.
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6. Adverb Clause of Purpose (แสดงจุดมุงหมาย) คือ clause ที่บอกวาการกระทํานั้นกระทําไปดวยจุดมุงหมายอยางไร
คําเชื่อมที่ใชคือ
so that
so
in order that
for the purpose that
lest (in order that…not)
in case (that)
for fear (that)

เพื่อวา

เพื่อวาจะไดไม

Examples :
- She works hard so that she can get enough money for her baby.
- He came here in order that he might see his daughter.
- She turned away from the window lest anyone see them.
7. Adverb Clause of Concession (แสดงการยอมรับ) คือ ยอมรับวาเหตุเปนอยางหนึ่ง แตผลที่เกิดขึ้นเปนอีกอยางหนึ่ง
คําเชื่อมที่ใชคือ
though
although
even though
even if
however
admitting that
notwithstanding that
in spite of the fact that
despite the fact that
notwithstanding the fact that

แมวา

อยางไรก็ตาม, ถึงจะ...แตก็

ทั้งๆ ที่, แมวา

Examples :
- Although Francis is quite chubby, he can run very fast.
- Donna went to Australia despite the fact that her doctor had told her to rest.
- I can still remember well, even though it was so long ago.

GAT ความถนัดทั่วไป (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) (16) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010

8. Adverb Clause of Comparison (แสดงการเปรียบเทียบ) คือ clause ที่บอกการเปรียบเทียบ มักลงทายดวย as และ
than คําเชื่อมที่ใชคือ
as…as
not so…as
such (นาม) as
(adjective ขั้นกวา) + than

เชนเดียวกับ, เทากับ
ไมเหมือนกับ, ไมเทากับ
เชนเดียวกับ, เทากับ
กวา

Examples :
- She is as smart as I am.
- He didn’t sing as beautifully as I did.
- I love you more than I can say.
9. Adverb Clause of Reservation (แสดงการยกเวน) คือ clause ที่บอกการยกเวน ไมนับรวม คําเชื่อมที่ใชคือ
except that
except for the fact that

ยกเวนเมื่อ, ยกไวแตวา, นอกจากวา
นอกจาก, เวนแตวา, นอกเสียจากวา

Examples :
- Diana looks just like her elder sister, except that her elder sister has longer hair.
- It was a very good concert, except for the fact that the singing was very bad.
10. Adverb Clause of Condition (แสดงเงื่อนไข หรือ การสมมุติ) คือ clause ที่ทําหนาที่ขยายกริยาใน main clause เพื่อ
บอกเงื่อนไขของกริยานั้น คําเชื่อมที่ใชคือ
if
if only
supposing that
providing (that)
provided (that)
on condition (that)
in the event (that)
in case (that)

ถา
ถาเพียงแตวา
สมมุติวา
ถา
ในกรณีที่

Examples :
- Provided that no one has any further questions, the meeting will adjourn.
- You may take this book today, on condition that you return it before Firday.
- In case I’m late, start without me.
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*** NOTE :
Subordinator
Coordinator
Transition

= conjunction ใน complex sentence
Although it was cold outside, I went swimming.
= conjunction ใน compound sentence
It was cold outside, but I still went swimming.
= adverb ที่แทรกเขามาเพื่อบอกการแปรเปลี่ยน (ขึ้นตนประโยคใหม หรือแยกประโยคดวย semicolon กับ comma)
It was cold outside; however, I went swimming.
It was cold outside. However, I went swimming.

7. Phrase (วลี)
Phrase (วลี) หมายถึง กลุมคําที่ไมไดใจความสมบูรณ คือ อาจมีประธานกับสวนขยาย หรือกริยากับสวนขยาย แตไมมี
ประธาน + กริยา มี 5 ประเภท ไดแก
1. Infinitive phrase คือ กลุมคําที่ขึ้นตนดวย Infinitive เชน
- The office needs to be cleaned every day.
2. Gerund phrase คือ กลุมคําที่ขึ้นตนดวย v.ing ที่ทําหนาที่เหมือนคํานาม เชน
- Swimming is the best exercise.
3. Participial phrase คือ กลุมคําที่ขึ้นตนดวย present participle (v+ing) หรือ past participle ทําหนาที่ขยายคํานาม
เชน
- The man sitting next to you is her fiancé.
- Invented by an Indiana housewife in 1889, the first dishwasher was driven by a steam engine.
4. Prepositions phrase คือ กลุมคําที่ขึ้นตนดวย Preposition เชน
- They are lying on the beach.
- In spite of the rain, we went to work.
5. Noun phrase คือ กลุมคําที่ขึ้นตนดวยคํานาม เชน
- Frankenstein is the name of the scientist not the monster.
- Those who arrive late cannot be admitted until the interval.
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Prepositional phrase ที่มักพบบอย
because of
on account of
inconsequence of
by dint of

according to
in accordance with
owing to

เพราะวา, เนื่องจาก

by means of
for fear of
for the sake of
for want of
in/on behalf of
in contrast to
in spite of
despite
in lieu of
instead of
in the face of
in the event of
in case of

โดยวิธีการ
โดยเกรงถึง
เพื่อเห็นแก
เนื่องจากไมมี...
ในนามของ
ตรงขามกับ
ทั้งๆ ที่
ทั้งๆ ที่
แทนที่
แทนที่
เมื่อเผชิญหนากับ
ในเหตุการณ
ในกรณีที่เกิด

เนื่องจาก, ขึ้นอยูกับ, ตาม
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นักเรียนที่รัก
ครูขอใชพื้นที่ตรงนี้อธิบายและทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับขอสอบในสวนของ Sentence Completion เพื่อจะไดรูจักและ
คุนเคยกับขอสอบเปนลําดับแรกนะครับ Sentence Completion เปนการวัดความรูความสามารถดานไวยากรณและทักษะการเขียน
(Structure & Writing) อางอิงจากขอสอบความถนัดทั่วไป (GAT) รหัส 85 ฉบับเดือนมีนาคม 2553 ขอสอบในสวน Sentence
Completion มีจํานวน 5 ขอจากทั้งหมด 60 ขอ
ถานักเรียนจะถามวาก็มีเพียง 5 ขอเทานั้น แลวเกิดทําไมได งั้นเดาไปเลยดีไหม ชากอน...ขอตอบวา ไมดีครับ เพราะถานักเรียน
จับประเด็นขอสอบในสวนนี้ไดก็จะทราบวาขอสอบวัด หรือประเมินความรูเรื่องที่ซ้ําๆ กันทุกป และที่สําคัญ ไมไดยากกกกกก อยางที่
หลายคนคิดหรือหวาดกลัว
พูดมาเยิ่นเยอขนาดนี้ นักเรียนคงอยากรูแลวสิวาตองเตรียมตัวอยางไรจึงจะพิชิตขอสอบทั้ง 5 ขอไปอยางฉลุย งั้นเริ่มที่ขอสอบ
Sentence Completion เปนอยางไรกอนดีกวา ขอสอบ Sentence Completion โจทยจะใหประโยคสั้นหรือยาวไมจํากัดขนาดมา 1
ประโยคแลวเวนที่วางไว 1 ที่ ก็ตรงที่วางนี่แหละที่นักเรียนตองเติมขอความใดขอความหนึ่งจากตัวเลือก a b c หรือ d ลงไปเพื่อให
ประโยคไดใจความสมบูรณ ขอเนนดวยดอกจัน *** พันดอกวา ประโยคไดใจความสมบูรณ เพราะอะไร ก็เพราะบางครั้งมีตัวเลือก
มากกวา 1 ขอที่ถูกตองตามหลักไวยากรณทุกประการ แตไมสามารถเติมลงไปไดเพราะเมื่อเติมแลวจะไมไดใจความ หากใสลงไปจะฟง
แปลกๆ หู
อีกคําถาม แลวมีกลเม็ดเคล็ดลับในการพิชิตขอสอบไหม ตอบเปนขอๆ ดังนี้ครับ
1. อาน ขอความทั้งประโยคที่ใหมากอนเพื่อจับใจความและทิศทางของประโยค
*** อยาเพิ่งไปดูตัวเลือกในแตละขอ
*** อยาตกใจ บางครั้งมาเปนยอหนา นั่นแหละ ตัวชวยขนานเอก
2. สังเกต การใชคําเชื่อม และ/หรือ โครงสรางประโยค
3. สรุปใจความ ประโยคนั้นดวยตนเอง หรืออาจใชวิธีการ แปล เขาชวยเพื่อใหมีแนวคําตอบในใจกอน
4. ตรวจสอบ ตัวเลือกแตละวาขอใดตรงกับที่นักเรียนสรุปใจความไว
4 ขั้นตอนขางตนนี้แหละที่จะทําใหการทําขอสอบมีประสิทธิภาพสูงสุด
สรุปประเด็นสําคัญของการทําขอสอบ Sentence Completion คือ
1. โครงสรางประโยค Sentence Structure
2. คําศัพท Vocabulary
3. การแปล Translation
การซอมมือทําแบบทดสอบ ลองทําขอสอบปเกาๆ การทบทวนสรุปไวยากรณที่สําคัญ และการอานบทความภาษาอังกฤษบอยๆ
จะชวยนักเรียนใหเกิดความชํานาญและความแมนยําไดอยางมาก
ขออวยพรใหนักเรียนที่รักของครูทุกคนประสบความสําเร็จทาง
การศึกษาตามที่ตั้งใจไวทุกประการครับ
อาจารยสัณหพงษ กอวงศ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University International College
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