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Grammatical Rules : Items 1-3 
Direction : Choose the alternative which best completes 

the sentence.  
1. ...................., she graduated with honors. 
 1) Because of she worked hard 
 2) Because she has worked hard 
 3) Because of her hard work 
 4) Because her hard work  
2. To reduce ..................... side effects, drink half a glass of warm water 

before and after you take it. 
 1) potential aspirin’s gastrointestinal  
 2) potential gastrointestinal aspirin’s  
 3) gastrointestinal aspirin’s potential  
 4) aspirin’s potential gastrointestinal  
3. .................... its thinking into a draft report, the Democratic 

Renewal Working Group decided to take advantage of the summer 
hiatus by heading across Canada to road test the report and 
broaden the scope of individuals connected to its process. 

 1) Developing and consolidating 
 2) Having developed and consolidated 
 3) To develop and consolidate 
 4) Developed and consolidated by 
 
Error Identification : Items 4-8 
Direction : Choose the number that indicated the mistake 

in each item.  
4. When you look at James and Andy, you certainly believe that  
 1) 2) 
 they have the skills and athletism to success as 
 3) 
 the world professional tennis players. 
 4)  
5. Writing of a textbook requires not only 
 1) 
 thorough knowledge of the subject the textbook involves, but     
 2) 
 also the ability to present your ideas clearly and logically. 
   3) 4)  
6. A typical Chinese sweet, steamed mixture of flour, coconut milk  
 1) 2) 
 and sugar, is available in supermarkets at specific time of the year. 
 3) 4) 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. When they have been frightened, as, for example, by an electrical  
 1) 2) 3) 
 storm, dairy cows may refuse giving milk. 
 4)  
8. In some countries in Southeast Asia, the birth of a boy is usually  
 1) 2) 
 celebrate with a joyful party.  
 3) 4) 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) Because of her hard work 
   เพราะความมุมานะของเธอ เธอจึงจบการศึกษาโดยไดรับเกียรตินิยม 
   แมวาตัวเลือก 2) จะเรียงลําดับไดถูกตอง แตวาประโยคหลัก (she 

graduated with honors.) เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต ใช Past Simple 
Tense ดังนั้น ประโยครองที่แสดงสาเหตุตองเปนอดีตยิ่งขึ้นกวาเดิม จึงควรใช 
Past Perfect Tense แทนที่จะเปน Present Perfect Tense ซึ่งใชกลาวถึง
อดีตที่เพิ่งจบลงไปไมนานนัก (ใกลเวลาปจจุบันมากกวา Past Simple Tense) 
คําตอบที่เหมาะสมที่สุดจึงเปนตัวเลือก 3) 

  1) ใชกาล (Tense) ไดเหมาะสม แต because of จะใชนําหนา
ประโยคที่สมบูรณไมได ตองเปลี่ยนเปน because she worked hard จึงจะ
ถูกตอง 

  4) ผิด เพราะ because จะใชนําหนาประโยคที่สมบูรณเทานั้น ใช
นําหนานามหรือนามวลีไมได ตองเปลี่ยนมาใช because of แทน 

 ขอควรจํา :  because + S + V…. แต 
   because of + Noun / Ving  
2. เฉลย 4) aspirin’s potential gastrointestinal 
   เพื่อลดผลขางเคียงตอระบบทางเดินอาหารที่อาจเกิดขึ้นไดจาก

แอสไพริน ใหดื่มน้ําอุนครึ่งแกวกอนและหลังรับประทานยา 
   จะตองดูวา potential และ gastrointestinal ซึ่งเปนคําคุณศัพท 

(ดูไดจากปจจัย หรือ suffix) ควรจะขยายคํานาม aspirin หรือ side effects 
เมื่อพิจารณาจากความหมายแลว พบวา gastrointestinal แปลวา เกี่ยวกับ
กระเพาะอาหารและลําไส, เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ควรจะขยาย side 
effects และ potential แปลวา ซึง่อาจเปนไปได ก็ขยาย side effects 
เชนเดียวกัน และ side effects ที่กลาวถึงนั้น เกิดจาก aspirin ตัวเลือก 4) 
จึงเรียงลําดับคําไดถูกตอง 

  1), 2) และ 3) หากเรียงลําดับคําเชนนี้ จะทําใหความหมายของวลี
ผิดเพี้ยนไปจากใจความที่ตองการสื่อได  

3. เฉลย 2) Having developed and consolidated 
   เนื่องจากอนุประโยคหลัก หรือ main clause ของประโยคนี้      

(, the Democratic ... to its process.) ใช Past Simple Tense และ
ประธานใน main clause ก็เปนผูกระทํากริยาใน participial phrase ดังนั้น 
participial phrase ที่ใชขึ้นตนประโยคนี้ได จะตองเปน perfect participial 
phrase ซึ่งลดรูปมาจากประโยคที่ใช Past Perfect Tense ในรูปแบบ Active 
Voice โดยลดทอนจาก The Democratic Renewal Working Group had 
developed and consolidated เปน Having developed and consolidated 

  1) ผิด เพราะเปน present participial phrase ซึ่งลดทอนมาจาก
ประโยคที่เปน Active Voice ใน Present Simple Tense แสดงวาใชกาลไม
สอดคลองกับอนุประโยคหลัก (main clause) 

  3) ผิด เพราะประโยคนี้ตองการระบุเหตุการณที่สงผลตอเหตุการณที่
ระบุในอนุประโยคหลัก ไมไดตองการระบุวัตถุประสงค 

  4) ผิด เพราะเปน past participial phrase ซึ่งลดทอนมาจาก
ประโยคที่เปน Passive Voice แตประธานของทั้ง main clause และ 
participial phrase ตางก็เปนผูกระทํา หากใช past participial phrase ใน
ประโยคนี้ จะทําใหสื่อความหมายผิดไปได  

4. เฉลย 3) to success 
   ตองแกเปน to succeed 
   เพราะ that-clause ในอนุประโยคหลักของประโยคนี้ (that they 

have ... tennis players) ตองการกริยาเพื่อขยายความเพิ่มเติมวาประธาน (they 
ซึ่งใชแทน James and Andy) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กลาวไว (the skills and 
athletism) ทําใหเกิดสิ่งใดตามมา แต success เปนนาม จึงใชไมได   

5. เฉลย 1) Writing of a textbook 
   ตองแกเปน The writing of a textbook หรือ Writing a 

textbook 
   writing ในขอนี้เปนนามที่เกิดจากการเติม ing ทายกริยา write 

นามประเภทนี้ เรียกวา gerund โดยปกติถือเปนนามนับไมได ซึ่งมักจะไมใส 
article แตถามาอยูหนาวลีที่ขึ้นตนดวยบุพบท of แลวตามดวยนาม จะตองใช 
the นําหนา 

 หมายเหตุ : หากไมเติม article และตัดบุพบท of ออก กลายเปน Writing a 
textbook ก็ใชไดเชนกัน  

6. เฉลย 4) specific time 
   ตองแกเปน a specific time หรือ specific times 
   หากใชคําวา time ในความหมายวา “ชวงของเวลา” จะถือเปน

คํานามนับได (Countable Noun) ถาใชเปนเอกพจน (singular) จะตองมี a 
นํา หรือใชเปนพหูพจน (plural) จะตองเติม s ในประโยคนี้อาจใช times ได 
เพราะโจทยไมไดระบุวาเปนขนมชนิดใด และขนมบางชนิดอาจมีจําหนายหลาย
ชวงในแตละป  

7. เฉลย 4) giving 
   ตองแกเปน to give  
   เพราะกริยาที่ตามหลัง refuse ตองอยูในรูป to-infinitive (to + 

กริยาชองที่ 1)  
8. เฉลย 3) celebrate 
   ตองแกเปน celebrated 
   ประโยคนี้มีรูปแบบเปน Passive Voice กริยาหลัก (ในที่นี้ คือ 

celebrate) ตองอยูในรูปกริยาชองที่ 3 (Past Participle)  
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