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คําถามแบบใชคําถาม(Wh – Question) พรอมแบบฝึกหัด
คําถามชนิดน้ีขึ้นตนประโยคดวยคําที่เป็นคําถาม (question words) แล วตามดวยกรยิา
ซึ่งมีหลักการใชเชนเดียวกับคําถาม yes/no ที่กลาวแลว ยกเวนคําถามที่ใชเป็นประธาน (subject) และสวนสมบูรณ
(complement) คําถามตางๆ มีดังน้ี
Who ใคร Whom ใคร Whose ของใคร
What อะไร
Which อันไหน คนไหน
Where ที่ไหน
When เมื่อไร
Why ทําไม
How อยางไร
คําเหลาน้ีใชถามโดยที่ผูถามไมมีขอมูลอะไรเลย อยากจะไดคําตอบมาแทนคําที่ใชถามน้ันๆ
ลักษณะโครงสรางสําคัญของคําถามชนิดน้ีก็คือ วางคําเหลาน้ีไวตนประโยค
ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดเป็นลําดับไป
Who (ใคร) ใชถามถึงบุคคล ทําหนาที่เป็นประธานหรือสวนสมบูรณ ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปประโยค หรอืคํากรยิาใดๆ
มีโครงสรางเช นเดียวกับ ประโยคธรรมดา
ตัวอยาง
Who is that?
น้ันใคร
Who is your teacher?
ใครเป็นครูของคุณ
Who told you the news about him?
ใครบอกคุณเกี่ยวกับขาวของเขา
Who can answer these questions?
ใครสามารถตอบคําถามเหลาน้ีได
Who won’t go there tomorrow?
พรุงน้ี ใครจะไมไปที่น่ัน
Who is speaking?
ใครกําลังพูด
Whom (ใคร) ใชถามถึงบุคคล ทําหนาที่เป็นกรรม (Object) ทั้งของกริยาและคําบุรพบท (Preposition)
ใชกรยิาเช นเดียวกับประโยคคําถาม Yes/No
ตัวอยาง
Whom do you want to see?
คุณตองการจะพบใคร
Whom does she love?
เธอรักใคร
Whom will she marry?
เธอจะแตงงานกับใคร
Whom would you like to speak to?
คุณตองการจะพูดกับใคร
Whom are we waiting for?
เรากําลังคอยใคร
With whom will you stay in Bangkok?
คุณจะพักอย



ู
กับใครในกรงุเทพฯ

Whose (ของใคร) ใชถามถึงเจาของของสิ่งน้ัน ๆ คือแสดงความเป็นเจาของ (Possessive) เป็นไดทั้งสรรพนาม
(Pronoun) และคุณศัพท  (Adjec¬tive) คือใชโดยลําพังหรือใชขยายคําอื่นก็ได
ตัวอยาง
Whose is this car?
รถคันน้ีของใคร

http://www.engisfun.com
http://www.engisfun.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1wh-question-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89/


Whose are those books?
หนังสือโนนเป็นของใคร
Whose work won the first prize?
ผลงานของใครชนะรางวัลที่หน่ึง
Whose car is the most expensive?
รถของใครราคาแพงที่สุด
Whose address do you want to know?
คุณตองการจะทราบที่อยูของใคร
Whose name doesn’t appear in the list?
ชื่อของใครไมมีในบัญชี
What (อะไร) ใชถามถึงสิ่งของ สามารถใชโดยลําพังเป็นสรรพนาม หรือขยายคําอื่นเป็นคุณศัพทก็ได
และเป็นไดทั้งประธาน สวนสมบูรณ และกรรม
ตัวอยาง
What is your name?
คุณชื่ออะไร
What makes you come here?
อะไรทําใหคุณมาที่น่ี
What do you feel about that?
คุณมีความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องน้ันอยางไร
What would you like to know?
คุณอยากจะทราบเรื่องอะไร
What time is it?
เวลาเทาไร
What subjects should we take this term?
เทอมน้ีเราจะเรียนวิชาอะไรบาง
What province are you from?
คุณมาจากจังหวัดอะไร
Which (อันไหน) ใชไดทั้งกับบุคคลและสิ่งของ เป็นการถามแยกแยะใหชัดเจนลงไปวาคนไหน สิ่งไหน
เป็นไดทั้งสรรพนามและคุณศัพท และใชไดทั้งประธานและกรรม
ตัวอยาง
Which is better?
อันไหนดีกวา
Which would you like to take?
คุณตองการจะรับอันไหน
Which bus can I take to get to the station?
ฉนัจะน้ังรถเมลคันไหนไปสถานีได
Which of these ones do you think is correct?
ในบรรดาทั้งหลายเหลาน้ี คุณคิดวาอันไหนถกูตอง
Which person will get this position?
คนไหนจะรับตําแหนงน้ี
Which party should we vote for?
เราควรจะเลือกพรรคไหน
Which one do you like? the red or the back one?
คุณชอบอันไหน อันสีแดงหรอืสีดํา
Where (ทีไ่หน) ใชถามถึงสถานที่ เป็นคํากริยาวิเศษณ (Adverb) อาจใชเป็นสวนสมบูรณไดเชนกัน
ตัวอยาง
Where is your house?
บานของคุณอยูที่ไหน
Where is the nearest post office?
ที่ทําการไปรษณียที่ใกลที่สุดอยูที่ไหน
Where are you from?
คุณมาจากไหน
Where should we go after class?



หลังจากเลิกเรียนแลวเราควรไปที่ไหนกัน
Where did you buy this book?
คุณซื้อหนังสือเลมน้ีที่ไหน
Where have you been?
คุณไปไหนมา
When (เม่ือไร) เป็นคํากริยาวิเศษณ ใชถามถึงเวลา และใชเป็นสวนสมบูรณไดเชนเดียวกับ where
เป็นการถามถึงเวลาอยางกวางๆ
ตัวอยาง
When is your birthday?
วันเกิดของคุณเมื่อไร
When will she leave for Hong Kong?
เธอจะออกเดินทางไปฮองกงเมื่อไร
When will we meet again?
เมื่อไรเราจะพบกันอีก
When does the first train arrive and depart?
รถไฟขบวนแรกมาถึงและออกเมื่อไร
When were you born?
คุณเกิดเมื่อไร
Why (ทําไม) เป็นคํากริยาวิเศษณ ใชถามถึงเหตุผลวาทําไมจึงเป็นอยางน้ันอยางน้ี หรือไมเป็นอยางน้ันอยางน้ี
ตัวอยาง   
Why are you always late for class?
ทําไมคุณจึงมาเรียนสายเป็นประจํา
Why is his work very popular in this city?
ทําไมผลงานของเขาจึงเป็นที่นิยมมากในเมืองน้ี
Why will we go to visit that place?
ทําไมเราจึงจะไปเยี่ยมชมสถานที่น้ัน
Why did she speak to him like that?
ทําไมเธอจึงพูดกับเขาเชนน้ัน
Why don’t you come along with us?
ทําไมคุณจึงไมไปกับพวกเรา
Why weren’t they allowed to go into that house?
ทําไมพวกเขาไมไดรับอนุญาตใหเขาไปในบานหลังน้ัน
How (อยางไร) เป็นคํากริยาวิเศษณ ใชถามถึงอาการหรอืวิธี (Manner) วาเกิดเหตุการณน้ันๆ ไดอยางไร
อาจจะใชโดยลําพัง คือขยายกรยิาไดเลย หรือใชขยายคําคุณศัพทหรือกริยาวิเศษณตัวอื่นก็ได ฉะน้ันการใช how
จึงอาจแยกยอยไดอีกดังน้ี
(1) ใชขยายกรยิา to be เป็นการถามถึงอาการ เช น
How are you today?
วันน้ีคุณเป็นอยางไรบาง
How are your parents?
คุณพอคุณแมของคุณสบายดีหรอื
How is the weather today?
วันน้ีอากาศเป็นอยางไร
How was the conference yesterday?
การสัมมนาเมื่อวานน้ีเป็นอยางไร
How is your English?
ภาษาอังกฤษของคุณเป็นอยางไร
(2) ใชขยายกริยาอื่น ถามถึงวิธีของการกระทําน้ันๆ เช น
How do you get to work?
คุณเดินทางไปทํางานอยางไร
How do you spell your surname?
คุณสะกดนามสกุลของคุณอยางไร
How can I start this machine?
ฉนัจะติดเครื่องน้ีไดอยางไร



How should we go to that place?
เราควรจะไปที่น้ันกันอยางไร
How did he contact you yesterday?
เมื่อวานน้ีเขาติดตอคุณอยางไร
(3) ใชขยายคําอื่น ซึ่งอาจเป็นคําคุณศัพทหรือกริยาวิเศษณก็ได มี ความหมายวาเทาไร เช น
How old are you?
คุณอายุเทาไร
How far is the airport from here?
สนามบินไกลจากที่น่ีเทาไร
How much are these?
เหลาน้ีราคาเทาไร
How often did he visit you last year?
ปีที่แลวเขามาเยี่ยมคุณบอยไหม
How fast can she type in English?
เธอพิมพ ภาษาอังกฤษไดเรว็เทาไร
How well do you speak Thai?
คุณพูดไทยไดดีแคไหน
How tall is he?
เขาสงูเทาไร
How long will they stay here?
พวกเขาจะพักกันอยูที่น่ีนานเทาไร
(4) ใชกับ much และ many ซึ่งขยายนามอีกทีหน่ึง มีความหมายวา มากเทาไร มีการใชแตกตางกันดังน้ี How much
ใชกับนามนับไมได (un¬countable) How many ใชกับนามนับได (countable) และเป็นพหูพจน
ตัวอยาง
How much water is left in the jar?
มีน้ํามากเทาไรเหลืออยูในโอง
How much sugar do you want for your coffee?
คุณตองการน้ําตาลมากเทาไรสําหรับกาแฟของคุณ
How much beer do you take a day?
คุณดื่มเบียรมากเทาไรตอวัน
How much money is there in your pocket?
ในกระเปาคุณมีเงินอยูเทาไร
How many members are there in your family?
ในครอบครัวของคุณมีสมาชิกอยูกี่คน
How many brothers and sisters do you have?
คุณมีพี่นองดวยกันกี่คน
How many books has he written?
เขาเขียนหนังสือไดกี่เลมแลว
For how many days will we be there?
เราจะอยูที่น้ันกันกี่วัน
ประโยคคําถามที่สรางดวยคําถามเหลาน้ี (question words) บางคํา อาจใชแทนกันได และมีความหมายเหมือนเดิม
คือสามารถใชคําถามที่เป็น สรรพนาม (pronoun) หรอืคุณศัพท  (adjective) คือ what, which แทน
คําถามที่เป็นกริยาวิเศษณ (adverb) คือ where, when, why, how ได
บางคําอาจจะทําใหความหมายเจาะจงหรือชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอยางการแทนกรยิา วิเศษณดวยคําสรรพนามหรือคุณศัพท
ดังตอไปน้ี
-Where ถามถึงสถานที่ในความหมายกวางๆ แตถาจะให แคบ เขาหรือเจาะจงสถานที่น้ันๆ ใช which หรอื what
ขยายสถานที่น้ันๆ แทน เช น
Where do you live?
คุณอาศัยอยูที่ไหน
= In which area do you live?
คุณอาศัยอย



ู
บรเิวณไหน

Where will we go to visit?
เราจะไปเยี่ยมชมที่ไหน



= What place will we go to visit?
เราจะไปเยี่ยมชมสถานที่ไหน
Where are you from?
คุณมาจากไหน
= What country are you from?
คุณมาจากประเทศอะไร
-When ถามถึงเวลาโดยกว างๆ ถาเจาะจงเวลาน้ันๆ ลงไป ใช which หรอื what ขยายคํานามบอกเวลาน้ันๆ เช น
When was Bangkok founded?
กรงุเทพฯ ตั้งขึ้นเมื่อไหร
= In which year was Bangkok founded?
กรงุเทพฯ ตั้งขึ้นปีไหน
When will we leave for Had Yai?
เราจะออกเดินทางไปหาดใหญเมื่อไร
= On what date will we leave for Hard Yai?
เราจะออกเดินทางไปหาดใหญวันที่เทาไร
When does the shop open and close?
รานคาน้ีเปิดและปิดเมื่อไร
= At what time does the shop open and close?
รานคาน้ีเปิดและปิดเวลาเทาไร
-Why ถามถึงจุดมุงหมายหรือเหตุผลโดยทั่วไป สามารถใช what หรอื what reason แทนได เช น
Why should we go there?
ทําไมพวกเราจึงควรไปที่น่ัน
= For what should we go there?
เพราะอะไร พวกเราจึงควรไปที่น่ัน
Why do you apply for this job?
ทําไมคุณจึงสมัครงานน้ี
= For what purpose do you apply for this job?
เพราะจุดประสงค อะไร คุณจึงสมัครงานน้ี
Why don’t you want to come with us?
ทําไมคุณจึงไมอยากไปกับพวกเรา
= For what reason don’t you want to come with us?
เพราะเหตุผลอะไร คุณจึงไมอยากไปกับพวกเรา
-How เฉพาะที่ถามถึงวิธีหรืออาการ ซึ่งใชโดยลําพังเทาน้ัน สามารถ ใช which หรอื what มาค



ู
กับ manner หรอื way

แทนได เช น     How can we go there?
เราจะไปที่น้ันไดอยางไร
= By which manner can we go there?
เราจะไปที่น้ันกันไดโดยวิธีไหน
How do you play this instrument?
คุณเลนเครื่องดนตรีน้ีอยางไร
= In what way do you play this instrument?
คุณเลนเครื่องดนตรีน้ีโดยวิธีไหน
How can I meet her?
ฉนัจะพบเธอไดอยางไร
= By what way can I meet her?
ฉนัจะพบเธอไดวิธีใด
How do you fix this machine?
คุณซอมเครื่องน้ีอยางไร
= In what manner do you fix this machine?
คุณซอมเครื่องน้ีโดยวิธีใด
การตอบคําถาม Wh-question
คําถามชนิดน้ีตองการคําตอบเพื่อมาแทนคําที่ใชถามน้ัน สวนจะหาคําอะไรมาตอบน้ัน ก็อยูที่วาคําถามน้ันๆ
ถามเกี่ยวกับอะไร คําถามชนิดน้ีตอบดวย yes หรอื no ไมได การตอบคําถามชนิดน้ีอาจจําแนกออกตามคําที่ใชถามได
ดังตอไปน้ี



ถาถามดวย Who, Whom, Whose จะตองตอบดวยบุคคล โดย ทําหนาที่เป็นประธาน (subject) กรรม (object)
และแสดงความเป็นเจาของ (possessive) ตามลําดับ
ตัวอยาง

คําถาม

 

คําตอบ

Who is your teacher?

ครูของคุณเป็นใคร

 

Somchai is my teacher.

สมชายเป็นครูของฉนั

Who told you the news?

ใครบอกขาวน้ีใหคุณ

 

My sister (did).

นองสาวของฉนับอก

 

Whom would you like to see?

คุณตองการจะพบใคร

 

I’d like to see Vichian.

ตองการจะพบวิเชียร

 

Whom are we waiting for?

เรากําลังคอยใคร

 

We’re waiting for Nikom.

กําลังคอยนิคม

 

With whom will he stay in Bangkok?

เขาจะพักอย


ู
กับใครในกรงุเทพฯ

 

He’ll stay with his friend.

จะพักกับเพื่อนของเขา

 

Whose are these books?

หนังสือเหลาน้ีเป็นของใคร

 

They are Subin’s.

เป็นของคุณสุบิน

 

Whose car runs faster?

รถของใครวิ่งไดเร็วกวากัน

 

Virat’s does. (Virat’s car runs faster.)

รถของวิรัตน

 

Whose work do you want to read?

คุณตองการจะอานงานของใคร

 

I want to read Sharda’s work.

ฉนัตองการจะอานงานของคุณชารดา

 

-ถาถามดวย What ตองตอบดวยสิ่งของ หรือสิ่งอื่นที่ไมใชบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นประธานหรือกรรมก็ได
ตัวอยาง

คําถาม คําตอบ



What is your name?

คุณชื่ออะไร

 

My name is Pin Panna.

ฉนัชื่อป่ิน ปันนา

 

What do you want to drink?

คุณตองการจะดื่มอะไร

 

I want beer.

ฉนัตองการเบียร

 

What time is it?

เวลาเทาไร

 

It’s three twenty. (3:20)

เวลา 3 โมง 20 นาที

 

What subjects would you like to take?

คุณตองการเรียนวิชาอะไรบ าง

 

I want to take Translation and Writing.

ตองการเรียนการแปลและการเขียน

 

What makes you come again?

อะไรทําให คุณกลับมาอีก

 

Your kindness does.

ความกรุณาของคุณน้ันเอง

 

-ถาถามดวย Which ซึ่งอาจจะเป็นไดทั้งสิ่งของและบุคคล จึงตอบไดทั้งสองอยาง สวนจะเป็นอะไรก็ตองดูที่ความหมาย
บางครั้งอาจจะมีตัวเลือกไวใหดวยก็ได และอาจจะเป็นไดทั้งประธานและกรรม

ตัวอยาง

คําถาม คําตอบ

Which is better?

อันไหนดีกวา

 

The small one is.

อันเล็กดีกวา

 

Which bus can I take to go there?

ฉนัจะน้ังรถเมลคันไหนไปที่น้ันได

 

The red one.

คันสีแดง

 

Which person is suitable for the post?

คนไหนเหมาะสมกับตําแหนงน้ี

 

Thawee is.

ทวีเหมาะสม

Which one would you like?

The Seiko, the Rado or the Mido?

คุณตองการยี่หอไหน ไซโก ราโด หรอืมิโด

 

The Mido.

ตองการมิโด

 

-ถาถามดวย Where ตองตอบดวยสถานที่ ซึ่งเป็นกริยาวิเศษณ



บอกสถานที่ (Adverb of Place)
ตัวอยาง

คําถาม คําตอบ

Where is your house?

บานของคุณอยูที่ไหน

 

It is on Ramintra Road, Bangkapi.

อย


ู
ถนนรามอินทรา บางกะปิ

 

Where do you live?

คุณอาศัยอยูที่ไหน

I live at 108/219 Ramintra Road, Minburi.

ที่บานเลขที่ 108/219 ถนนรามอินทรา มีนบุรี

 

Where did you buy this book?

คุณซื้อหนังสือเลมน้ีที่ไหน

 

I bought it at the supermarket.

ซื้อที่ศูนการคา

 

Where are they from?

พวกเขามาจากไหน

 

They are from India.

มาจากอินเดีย

 

Where will we go today?

วันน้ี เราจะไปที่ไหนกัน

 

To the temple.

ไปวัด

 

-ถาถามดวย When ดองตอบดวยเวลา ซึ่งเป็นกริยาวิเศษณบอก เวลา (Adverb of Time) จะตอบอยางกว างๆ
หรือเวลาเจาะจงน้ัน ก็อยูที่จุดมุงหมายของคําถามวาเนนอยางไร

ตัวอยาง

คําถาม คําตอบ

When was the pagoda built?

เจดียองคน้ีสรางเทื่อไร

It was built in the Ayuthya period.

สรางสมัยอยุธยา

When will the show start and finish?

การแสดงจะเริ่มขึ้นเมื่อไรและเลิกเมื่อไร

It will start at three and finish at six.

จะเริ่มบาย 3 โมง และเบิกบาย 6 โมง

When did the accident take place?

อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไร

It took place on July 25.

เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม

When do you plan to have a party?

คุณวางแผนจะจัดงานเลี้ยงเมื่อไร 

 

Next Sunday.

วันอาทิตยหนา

-ถาถามดวย Why ตองตอบดวยเหตุผลหรือจุดประสงคของเหตุการณน้ันๆ โดยนําดวย because (เพราะวา)
สําหรับบอกเหตุผล หรือนําดวย to หรอื for (เพื่อ, สําหรับ) สําหรับบอกถึงจุดประสงค



ตัวอยาง

คําถาม คําตอบ

Why will we go to visit that place?

ทําไมเราจึงจะไปเยี่ยมชมสถานที่น้ัน

 

Because it is very intresting.

เพราะวามันนาสนใจมาก

Why don’t you come with us?

ทําไมคุณจึงไมไปกับพวกเรา

Because I’m very busy.

เพราะฉนัมีงานยุง

Why did you come last night?

เมื่อคืนน้ีคุณมาทําไม

I came to meet her.

ฉนัมาเพื่อจะไดพบเธอ

Why was the ceremony held?

ทําไมจึงจัดงานขึ้น

To congratulate him.

เพื่อแสดงความยิยดีกับเขา

Why is she decorating her house?

เธอกําลังตกแตงบ านทําไม

For her birthday party.

            เพื่องานวันเกิดของเธอ

 

-ถาถามดวย How ตอบไดหลายวิธี เพราะมีจุดประสงค ในการถามแตกตางกัน ซึ่งมีรูปประโยคตางๆ กันดังกลาวแล ว
ฉะน้ัน การตอบจึงแตกตางกันดังน้ี
(1)ถาถามใช How โดยลําพังขยายกรยิา to be มีความหมายถึง อาการหรอืสภาพ ถาขยายกริยาอื่น ถามถึงวิธี ฉะน้ัน
ในการตอบ จะตองบอกถึงสภาพอาการ หรอืวิธีต างๆ
ตัวอยาง

คําถาม คําตอบ

How are you today?

วันน้ีคุณเป็นอยางไร

I am very well.

ฉนัสบายดี

How is his English?

ภาษาอังกฤษของเขาเป็นอยางไร

It’s very good.

ดีมากเลย

How did the accident occur?

อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยางไร

The bus ran over the boy.

รถเมลวิ่งทับเด็ก

How can I start the machine?

ฉนัจะติดเครื่องน้ีอยางไร

Press this button.

กดป ุมน้ี

How do you go to school?

คุณไปโรงเรียนอยางไร

I go by bus.

ไปโดยรถเมล

(2) ถาใช How ขยายคําอื่นคือคุณศัพทหรือกริยาวิเศษณ เป็นการถามถึงปริมาณหรือขนาด
ฉะน้ันจะตองตอบเป็นปริมาณหรือขนาด
ตัวอยาง

คําถาม คําตอบ



How old are you?

คุณอายุเทาไร

 

I’m forty years old.

ฉนัอายุ 40 ปี

 

How tall is she?

เธอสงูเทาไร

 

She’s 1.50 m.

เธอสงู 1.50 เมตร

 

How much is the ticket?

ตัว๋ราคาเทาไร

 

It’s 100 baht.

ราคา 100 บาท

 

How long will you stay here?

คุณจะพักอยูที่น่ีนานเทาไร  

 

For about a week.

ประมาณ 1 สัปดาห

 

How often do you visit the family?

คุณไปเยี่ยมครอบครัวบอยไหม

Once a year.

ปีละครั้ง

 

How much sugar do you want?

คุณตองการน้ําตาลมากไหม

 

Two spoons.

ตองการ 2 ชอน

 

How much salary does she have?

เธอมีเงินเดือนมากเทาไร

 

10,000 baht.

หมื่นบาท

 

How many students are there in your class?

ในหองเรียนของคุณมีนักเรียนกี่คน

 

About 70.

ประมาณ 70 คน

 

How many books have you written so far?

คุณเขียนหนังสือไดกี่เลมแลว

 

More than 20.

มากกวา 20 เลมแล ว

 

How many days did he work here?

เขาทํางานที่น่ีกี่วัน

 

For nearly 20 days.

เกือบ 20 วัน

 

แบบฝึกหัด
จงสรางประโยคคําถามแบบ Wh-question สําหรับคําตอบตอไปน้ี
ตัวอยาง
It is a book, (what)
= What is it?



I want to borrow you 300 baht, (how much)
= How much do you want to borrow me?
1. He is my teacher, (who)
……………………………………………………………………..
2. I wrote a letter to my father last night, (whom)
……………………………………………………………………..
3. That car is Thawee’s. (whose)
……………………………………………………………………..
4. It belongs to me. (whom)
……………………………………………………………………..
5. She will take the red one. (which)
……………………………………………………………………..
6. Your word made her cry yesterday, (what)
……………………………………………………………………..
7. They are doing their exercises in the room, (what)
……………………………………………………………………..
8. They apply to study at Krirk. (where)
……………………………………………………………………..
9. The midterm examination will take place in August, (when)
……………………………………………………………………..
10. I came here to meet you. (why)
……………………………………………………………………..
11. We were very late because it rained, (why)
……………………………………………………………………..
12. We can go there by train, (how)
……………………………………………………………………..

13. This pen is 500 baht, (how much)
……………………………………………………………………..
14. He comes to take class four days a week, (how often)
……………………………………………………………………..
15. There are about 60 students in my class, (how many)
……………………………………………………………………..
ทีม่า:ดร.สวาสดิ ์ พรรณา
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