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Direction :  Choose the best alternative.  
1. ...................., the best car to buy is a Mercedes Benz. 
 1) Because of its durability and economy 
 2) Because it lasts a long time and it is very economical 
 3) Because of its durability and it is economical 
 4) Because durably and economy-wise, it is better than all the others  
2. We ought to work on weekends .................... . 
 1) until completing of the project 
 2) until the completion of the project 
 3) until we will complete the project 
 4) until the project will complete  
3. .................... that Earth could be on a collision course with one of 

our neighboring planets, Mars and Venus. The probability is tiny, 
and if it did happen, it would be in at least a billion years time. 

 1) Over 2500 simulations  
 2) The simulations also showed  
 3) Astronomers have calculated 
 4) Mars could be thrown out of our solar system  
4. “What is she looking for?” Please ask her .................... . 
 1) what she is looking for 2) for what is she looking 
 3) what is she looking for 4) she is looking what for  
 
 A young woman explains to the doctor that her body hurts 
wherever she touches it. To prove it, she pushes her chest with 
her finger and screams, then pushes her elbow and screams 
louder.  Pushing her knee, her shoulder and thigh is just as bad. 
Everywhere she touches causes her great agony. 
 “Hmm,” says the doctor. “I think I know what this condition is.”  
 “Is it fatal?” asks the young woman nervously. 
 “....................” 

 
5. The missing line of the above humorous story should be 

“.................... .” 
 1) Yes. You’re going to die soon 
 2) Yes. I’m sorry to tell you the truth 
 3) No. You’ve just had a mental problem 
 4) No. You’ve got a broken finger  
Direction :  Choose the number that indicates the mistake 

in each item.  
6. Almost all students  spent  over an hour  to do the test. 
  1) 2) 3) 4) 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. “I always have my hair cut at Ken’s” says one of our many  
 1) 2) 3) 
 satisfying customer. 
 4)  
8. The supplement industry which has strong growth potential, 
  1) 2) 
 will be restricted certainly by laws prohibiting advertisements  
  3) 4) 
 promoting supplements.  
9. Doing a Ph.D. is such a long and painful journey on which 
 1) 2) 
 a great number of students fail so not many people decide to 
 3) 4) 
 pursue it.  
10. Officials cautioned that some of them who reported flu-like 
     1)  2) 
 symptoms may have had seasonal flu, strep throat or similar illnesses. 
    3) 4)  
11. I’m learning Russian. I always try to learn the local languages, you  
 1) 2) 
 know. And I am building a 12-feet boat. I want to travel around the  
 3) 
 rivers of Russia and then sail across the Pacific to Peru. 
 4)  
12. All of we students should keep in mind that although we can 
 1)  
 in part depend on our teachers, we also need to be 
 2) 
 independent enough to study on our own for they may not  
 3) 4) 
 always be present to guide us. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) Because of its durability and economy 
   เพราะความแข็งแกรงและคุมคา 
   ประโยคนี้เปนประโยคความซอนที่ยังขาด Subordinate clause 

ที่แสดงเหตุ จากตัวเลือกที่กําหนดให พบวาตัวเลือก 1) เปน clause ที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับใชขยายความของประโยคนี้ เนื่องจากคําวา Because of 
ซึ่งเปนคําเชื่อมแสดงเหตุ ตองตามดวยคํานาม และรูปแบบการเรียงลําดับคํามี
ความสอดคลองกัน โดยใชเพียงคํานาม 2 คําเทานั้น อีกทั้งคํานามที่เลือกใชยัง
มีความหมายที่เหมาะสมกับบริบทมากที่สุดอีกดวย  

2. เฉลย 2) until the completion of the project 
   until ตองตามดวยนามวลีหรือประโยค  
  1) ผิด เพราะกริยาที่เติม ing ใชตามหลัง until ไมได 
  3) และ 4) ผิด เพราะประโยคที่ตามหลัง until ตองเปน Present 

Simple Tense 

3. เฉลย 3) Astronomers have calculated 
   นักดาราศาสตรไดคํานวณไววาโลกมีโอกาสจะชนกับดาวเคราะหที่อยู

ใกลเคียง นั่นก็คือดาวอังคารและดาวศุกร โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีนอย แตถา
เกิดขึ้นจริง ก็จะเกิดอยางเร็วที่สุดประมาณหนึ่งพันลานป 

  1) สถานการณจําลองมากกวา 2500 ครั้ง 
  2) สถานการณจําลองไดแสดงใหเห็นอีกดวย 
  4) ดาวอังคารถูกเหวี่ยงออกไปนอกระบบสุริยะ  
4. เฉลย 1) what she is looking for 
   วิธีเปลี่ยน Direct Question ที่ขึ้นตนดวย Question Word     

ใหเปน Indirect Question ทําไดดังนี้ 
 - ใช Question Word ในประโยค Direct Question เปนตัวเชื่อม  
 - เรียงลําดับคําตามโครงสรางประโยคบอกเลา (S + V + …)  
   Please ask her what she is looking for. = โปรดถามเธอวา

กําลังมองหาอะไร  
5. เฉลย 4) No. You’ve got a broken finger 
   ไมหรอก คุณนิ้วหักนะ 
   เรื่องชวนหัวมักจะมีการหักมุมในตอนทายที่ผูอานคาดไมถึง 
  1) แนนอน คุณกําลังจะตายในไมชา 
  2) ใชแลว ขอโทษดวยนะที่ตองบอกความจริงกับคุณ 
  3) ไมหรอก คุณแคมีปญหาทางจิตนะ  
6. เฉลย 4) to do the test 
   กริยา spend ตองตามดวยนามหรือกริยาที่อยูในรูป Ving ฉะนั้น 

จึงตองแกเปน doing the test  
7. เฉลย 4) satisfying 
   เปนคุณศัพทที่ใชบอกลักษณะของบุคคล/สิ่งของ มีความหมายวา 

นาพอใจ แตหากตองการบอกความรูสึกของบุคคล ตองเปลี่ยนเปน satisfied 
ซึ่งหมายถึง พอใจ (satisfied customer แปลวา ลูกคาที่พอใจ)  

8. เฉลย 3) will be restricted certainly 
   เรียงคําผิด หากกลุมคํากริยามีมากกวาสองคํา Adverb จะตามหลัง

กริยาชวยตัวแรก ที่ถูกตอง ควรเขียนเปน will certainly be restricted  
9. เฉลย 4) so not many people 
   ประโยคนี้ใชโครงสราง such + a/an + adj. + n. + that เพื่อ

เนนลักษณะของสภาพ/เหตุการณ ตองเปลี่ยน so เปน that   
10. เฉลย 1) them 
   แกเปน Those เพราะไมสามารถใชสรรพนามในรูปของกรรม them 

แลวตามดวย who + v. ... (adjective clause อนุประโยคที่ขยายคํานามหรือ
สรรพนามที่อยูขางหนา)  

11. เฉลย 3) 12-feet boat 
   คําประสม (Compound Word) ที่ใชระบุจํานวนของระยะทาง 

เวลา น้ําหนัก จํานวนเงิน อายุ ฯลฯ จะใชเลขบอกจํานวน (cardinal number) 
ซึ่งจะเขียนเปนตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได รวมกับหนวย (measure word) ที่อยู
ในรูปเอกพจน โดยมีขีดคั่นกลาง ดังนั้น ตองแกเปน 12-foot boat จึงจะ
ถูกตอง  

12. เฉลย 1) All of we 
   บุรุษสรรพนามที่อยูหลังบุพบทตองอยูในรูปที่เปนกรรมของประโยค 

(Objective Personal Pronoun/Object Pronoun) ตองเปลี่ยน we เปน us 
จึงจะถูกตอง 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


