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Choose the best alternative.  
1. Woman : You advertised microwaves at 40 percent off. 
 Man : Oh! I’m sorry, but they’re .................... . 
 Woman : Oh, no. 
 1) empty 2) available 3) sold out 4) taken away  
2. Your friend told you that he was going to have an interview for     

a scholarship. You should say, “Good for you! ....................” 
 1) I’ll cross my mind. 2) I’ll cross my heart. 
 3) I’ll be all fingers and thumbs. 4) I’ll keep my fingers crossed.  
3. 

  
 The drawing depicts a condition that has been representative of 

United States society. It is critical of .................... . 
 1) competition for wealth, security and achievement 
 2) exclusion of minorities from opportunities for wealth, security 

and achievement 
 3) the need for a race to determine winners of wealth, security 

and achievement 
 4) the distance that must be covered before wealth, security and 

achievement can be reached  
4. The bill is due to go before a vote in the state assembly and 

senate before the legislative .................... closes on Thursday before 
elections to be held in November.  

 1) mission 2) session 3) action 4) tension  
5. Look! Your room is quite dirty and filthy. ...................., now! 
 1) Wash away your room 2) Clear up your mess 
 3) Keep away your junk 4) Clean off your dirt  
6. A : Why don’t you wait for her? 
 B : I’m sorry. I’ve only .................... hours so I must make .................... 

of our time. 
 1) more / the less  2) a few / the least 
 3) few / the most  4) more / the least 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. ..................... volume over the next six to eight weeks, there will be 

no water allocations for irrigation purposes in the basin. 
 1) If it rains in sufficient 
 2) If it doesn’t rain in insufficient 
 3) Unless it rains in sufficient 
 4) Unless it rains in insufficient   
8. Adam is .................... that he treats his friends almost every time 

they dine out. 
 1) a so generous man 2) such generous a man 
 3) so generous a man 4) a such generous man  
9. Although Decha earns more than 200,000 baht a month, his 

income is .................... in his family. 
 1) lower 2) lowest 3) the lower 4) the lowest  
10. Paul’s courage .................... us. We were .................... when we 

heard about his experience. 
 1) astonish / astonished 2) astonished / astonished 
 3) astonished / astonishing 4) astonishes / astonishing 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) sold out 
   ผูหญิง : (ฉันเห็น)คุณลงโฆษณาวาขายเตาอบไมโครเวฟลด

ราคา 40 เปอรเซนต 
   ผูชาย : ออ... ตองขอโทษดวยครับ แตพอดีวาสินคาขาย

หมดแลว 
   ผูหญิง : โธ... ไมนะ 
   มีความหมายเหมาะสม และสอดคลองกับการปฏิเสธ  
2. เฉลย 4) I’ll keep my finger crossed. 
   เพื่อนของคุณบอกคุณวาเขาจะเขาสอบสัมภาษณเพื่อชิงทุนการศึกษา 

คุณควรพูดวา “ดีจังเลย ฉันเอาใจชวยนะ” 
   I’ll keep my finger crossed. = ฉันเอาใจชวยนะ 
   to keep somebody’s fingers crossed เปนสํานวน แปลวา 

ภาวนาหรือเอาใจชวยใหอีกฝายโชคดีหรือประสบความสําเร็จ (ในที่นี้ คือ สอบ
สัมภาษณผาน) 

  1) I’ll cross my mind. = ฉันคิด 
  2) I’ll cross my heart. = ฉันพูดจริง 
  3) I’ll be all fingers and thumbs. = ฉันรูสึกมือไมงุมงามไปหมด  
3. เฉลย 2) exclusion of minorities from opportunities for wealth, 

security and achievement 
   ภาพวาดนี้แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางสังคมของสหรัฐอเมริกา 

โดยวิจารณการกีดกั้นชนกลุมนอยจากโอกาสที่จะมีความมั่งคั่ง ความปลอดภัย 
และความสําเร็จ 

   ภาพวาดในโจทยเปนภาพการแขงขันวิ่ง มีปายเขียนวา “ความมั่งคั่ง 
ความปลอดภัย ความสําเร็จ” อยูตรงเสนชัย โดยผูเขาแขงขันทั้งหมดลวน
แลวแตเปนชนผิวขาว ในขณะที่ชนพื้นเมืองและชาวตางชาติไมมีสิทธิ์ลงแขงขัน 

4. เฉลย 2) session 
   รางกฎหมายจะตองเสนอตอสมัชชาแหงรัฐและวุฒิสภา เพื่อลงมติ

กอนการประชุมของสภานิติบัญญัติจะสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดี กอนการเลือกตั้ง 
ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 

   session (n.) = การประชุม 
   เพราะมีความหมายเหมาะสมกับบริบท และเหมาะจะใชกับคํากริยา 

close ที่แปลวา ปด หรือจบลง 
  1) mission (n.) = พันธกิจ 
  3) action (n.) = การกระทํา 
  4) tension (n.) = ความตึงเครียด  
5. เฉลย 2) Clear up your mess 
   ดูสิ หองเธอออกจะสกปรกเละเทะ เก็บกวาดขยะกับรอยเปอนให

เรียบรอยเดี๋ยวนี้เลย 
   Clear up your mess = เก็บกวาดขยะกับรอยเปอนใหเรียบรอย 
   clear up เปน phrasal verb แปลวา เก็บกวาดใหเรียบรอย 
  1) wash away = กวาดไปไวที่อื่น (เมื่อเติมลงในประโยค จะทําให

ความหมายที่ไดไมเปนไปตามความเปนจริง) 
  3) keep away = ออกหางจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  4) clean off = ปดออก, ขูดออก  
6. เฉลย 3) few / the most 
   เอ : ทําไมเธอถึงไมรอเขาละ 
   บี : ฉันขอโทษนะ ฉันมีเวลาแคไมกี่ชั่วโมง ฉันจึงตองใชเวลา

ของพวกเราใหมีคามากที่สุด 
   few = ไมกี่ / the most = มากที่สุด  
7. เฉลย 3) Unless it rains in sufficient 
   เวนเสียแตวาฝนจะตกลงมาในปริมาณที่มากพอในชวง 6 ถึง 8 

สัปดาหตอไปนี้ ไมเชนนั้น/มิฉะนั้น จะไมมีน้ําในอางเก็บน้ําเพียงพอที่จะนําไป
จัดสรรเพื่อการชลประทาน  

   unless แปลวา ถาไม ใชในประโยคเงื่อนไขไดเชนเดียวกับ if     
มีความหมายเปนปฏิเสธอยูในตัว หากประโยคยอยแสดงเงื่อนไขใช unless แลว 
ก็ไมตองเปลี่ยนกริยาหรือขอความอื่นในประโยคยอยนั้นใหเปนปฏิเสธซอนกันอีก  

8. เฉลย 3) so generous a man 
   แอดัมเปนผูชายที่ชางใจกวางเสียจนเขาเลี้ยงอาหารเพื่อนๆ ของเขา

แทบทุกครั้งที่ออกไปรับประทานอาหารดวยกัน 
   so + adj. + a/an + n. + that เปนโครงสรางที่มีความหมาย

ทํานองเดียวกับ such + a/an + adj. + n. (อาทิเชน such a generous man)  
9. เฉลย 4) the lowest 
   แมวาเดชามีรายไดถึงเดือนละ 200,000 บาท แตก็เปนรายไดที่

นอยที่สุดในครอบครัว 
   เพราะ Although จะตองเชื่อมขอความที่มีใจความขัดแยงกัน และ

เมื่อใช superlative adjective ในประโยคเพื่อเปรียบเทียบ จะตองมี the นําหนา  
10. เฉลย 2) astonished / astonished 
   ความกลาหาญของพอลทําใหพวกเราทึ่ง พวกเรารูสึกทึ่งเมื่อไดทราบ

เกี่ยวกับประสบการณของเขา 
   โจทยขอนี้วัดความเขาใจเรื่องการใชรูปกริยาที่บงบอกสภาวะของ

อารมณความรูสึก (emotional responsive verb) ใหเหมาะสมกับบริบท 
   astonish (v.) = ทําให ... ทึ่ง/ประหลาดใจ 
   astonishing (adj.) = นาทึ่ง, นาประหลาดใจ หากเติม -ing 

ตอทายกริยาจําพวกนี้ จะใหความหมายวา “นา ...” มักใชนํามาบรรยายบรรยากาศ
หรือลักษณะของนาม (คน สัตว สิ่งของ สถานที่) ตางๆ 

   astonished (adj.) = ทึ่ง, ประหลาดใจ หากเติม -ed ตอทาย
กริยาจําพวกนี้ จะใหความหมายวา “รูสึก ...” ผูที่รูสึกไดตองเปนสิ่งมีชีวิตเทานั้น 
ดังนั้น สวนใหญจึงมักนํามาบรรยายความรูสึกของคน   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


