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Direction :  Choose the best answer. (Items 1-4)  
1. More and more people are buying and selling online ..................... . 
 1) before the Net is available 
 2) because the Net makes it so easy 
 3) since the Net makes it hard 
 4) then the Net is developed  
2. It is hoped that by the near future, researchers .................... a vaccine 

to help prevent or cure HIV. 
 1) would discover  2) will be discovering  
 3) would have discovered 4) will have discovered  
3. When I was little, my father gave me some advice. He 

said .................... talk to stranger.  
 1) that I shouldn’t  2) that shouldn’t 
 3) I don’t   4) that I don’t  
4. Here are some ways you can instantly elevate how you perform in 

everything that you try. 
 Focus : Concentrating on the task at hand is crucial, especially if 

you are trying something for the first time. 
 Self-control : Once you are focusing, you are able to control    

your mind and body so that you can apply all your efforts to what 
you are doing. 

 Ask and learn : Find out what your strengths and weaknesses are 
from someone who knows how to do what it is you are trying to do. 

 Be willing to fail : Give it your all but understand that you might 
not succeed at first. Failing is a part of the learning process and it is 
that you have the opportunity to learn the most when you fail. 

 Try it all : .................... . 
 1) You have the opportunity to learn the most 
 2) You attempt to be good at something else that you may try 
 3) Being able to drown out external distractions as well as 

internal ones 
 4) Never be afraid of a new experience and learn from everything 

you try 
 
Direction : Choose the number which indicates the 

mistake. (Items 5-9)  
5. Some works are very boring; however, many people wish to get  
 1) 2) 
 them because of the pay, prestige, and privilege that come with  
 3) 4) 
 them. 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. Susie wanted her teenage son turning down his deafening 
 1) 2) 3)  
 rock and roll music.  
 4)  
7. There was already fewer traffic congestion in central Amsterdam, 
 1) 2) 3) 

after the use of white bikes. 
 4)  
8. A book sold in the U.S. can cost up to 500 dollars, while a book  
 1) 2) 
 sold in Thailand is normally much less costly 

_ around one-quarter  
 3) 
 of the price of a book in the U.S. or 5000 bahts to the maximum. 
 4)  
9. The blue whale is the larger known mammal, reaching a length of  
 1) 2) 3) 
 more than thirty meters. 
 4) 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) because the Net makes it so easy 
   ผูคนซื้อ-ขายสินคากันทางอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะการ

สื่อสารทางเครือขายคอมพิวเตอรทําใหซื้อ-ขายไดสะดวกมาก 
   เพราะใหความหมายไดเหมาะสมกับบริบท ซึ่ง the Net หมายถึง 

เครือขายคอมพิวเตอร หรืออินเทอรเน็ต (the Internet) 
  1) กอนที่อินเทอรเน็ตจะมีใช 
  3) เพราะอินเทอรเน็ตทําใหเปนเรื่องยาก 
  4) จากนั้น อินเทอรเน็ตก็ไดพัฒนาขึ้น  
2. เฉลย 4) will have discovered 
   หวังกันวาภายในอนาคตอันใกล บรรดานักวิจัยจะคนพบวัคซีนเพื่อ

ชวยปองกันหรือรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีได 
   ใช Future Perfect Tense (Subject + will + has/have + 

V3) เพื่อคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในอนาคต มักจะมีวลี by + เวลา  
3. เฉลย 1) that I shouldn’t 
   ตอนที่ฉันยังเด็ก/เล็ก พอไดใหคําแนะนําบางอยางแกฉัน ทานบอก

วาฉันไมควรพูดคุยกับคนแปลกหนา 
   หากตองการระบุวาบุคคลหนึ่งพูดวาอยางไรบาง ตองใช that-clause 

(อนุประโยคที่ขึ้นตนดวย that) ตามหลังกริยา say และในกรณีนี้ตองระบุดวย
วาบุคคลดังกลาวพูดวาผูอื่นทํากริยาอะไร that-clause ที่นํามาใชในประโยคนี้
จึงตองมีประธาน เพื่อใหไดใจความที่ครบถวน อีกทั้งตองใชกริยาที่สอดคลอง
กับบริบทดวย โดยสังเกตไดจากคําวา advice ในประโยคกอนหนา 

4. เฉลย 4) Never be afraid of a new experience and learn from 
everything you try 

   นี่คือวิธีสวนหนึ่งที่คุณสามารถยกระดับผลงานของคุณเกี่ยวกับทุก
สิ่งที่คุณไดลองทําไดทันที 

 มีใจจดจอ :  
 จําเปนที่จะตองมุงความสนใจหรือมีสมาธิกับงานที่อยูตรงหนา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งหากคุณทดลองทํางานบางอยางเปนครั้งแรก 
 ควบคุมตนเอง :  
 ขณะที่คุณมีสมาธิ คุณก็ควบคุมรางกายและจิตใจของคุณได เพื่อที่จะใชความ

พยายามทั้งหมดที่มีอยูทําใหงานที่ทํานั้นสําเร็จ 
 ซักถามและเรียนรู :  
 คนหาจุดแข็งและจุดออนของตัวคุณเองจากผูที่มีประสบการณในเรื่องที่คุณ

ตองการลองทํา 
 เตรียมพรอมรับความลมเหลว :  
 ทุมเทใหกับงาน แตก็ตองเขาใจดวยวาคุณอาจจะไมประสบความสําเร็จในตอนแรก 

ความลมเหลวเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู และเมื่อคุณลมเหลว คุณก็
มีโอกาสที่จะเรียนรูใหไดมากที่สุด 

 ลองทําทุกอยาง :  
 อยากลัวประสบการณใหมๆ และเรียนรูจากทุกสิ่งที่คุณไดลองทํา 
   เพราะถูกไวยากรณและมีความหมายเหมาะสมกับบริบท  
5. เฉลย 1) Some works are 
   ตองแกเปน Some jobs are เพราะ work ที่ใชในรูปของนาม   

ซึ่งหมายถึงงาน เปนนามนับไมได จึงเติม s ตอทายเพื่อใหกลายเปนรูปพหูพจน
ไมได และเนื่องจากสรรพนามที่ใชแทนกรรมของประโยคเปน them นามที่นํามาใช
ในประโยคนี้ไดจึงควรเปนนามนับไดพหูพจน นั่นคือ jobs   

6. เฉลย 2) turning 
   ตองแกเปน to turn เพราะกริยาที่ใชตามหลังกริยา want ตองอยู

ในรูป to-infinitive (โจทยขอนี้ใชโครงสราง want someone to do 
something)  

7. เฉลย 2) fewer 
   ตองเปลี่ยนเปน less ซึ่งเปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative 

Adjective) ของ little ซึ่งใชเปนคําบอกปริมาณ (Quantifier) เพราะคําวา 
traffic (การจราจร) เปนนามนับไมได  

8. เฉลย 4) 5000 bahts 
   ตองแกเปน 5000 baht เพราะ baht ซึ่งเปนสกุลเงินของไทยที่

ภาษาอังกฤษนําไปทับศัพท เปนนามที่เติม s ไมได แมจะอยูหลังจํานวนที่เปน
พหูพจนก็ตาม  

 ขอควรจํา มีบางสกุลเงินที่ไมเติม s ตอทาย แมจะมีจํานวนที่เปนพหูพจนวางอยู
ดานหนา แตก็มีบางสกุลเงินเชนกันที่เติม s หรือไมเติมก็ได โดยไมถือวาผิด
หลักภาษา แตสกุลเงินที่ตองเติม s ตอทายเสมอ เมื่ออยูหลังจํานวนที่เปน
พหูพจน อาทิเชน pound (ปอนด) dollar (ดอลลาร) euro (ยูโร)   

9. เฉลย 1) the larger 
   ตองแกเปน the largest เพราะ the จะตองใชนําหนาคําคุณศัพท

ขั้นสูงสุด (Superlative Adjective) ในประโยคเปรียบเทียบ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


