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Read the following dialogues, then choose the sentences 
which best complete them. (Items 1-2)  
1. Waitress : How would you like your steak? 
 Kanya : .................... 
 1) Well, I haven’t decided yet. 2) I’ll tell you later when I’m sure. 
 3) I think I like it.  4) I’ll wait till it’s cooked.  
2. Jessica : My business is going well. I signed up two new clients 

last week, and now I have five total. 
 Donald : Wow, five already. That’s great! .................... 
 Jessica : Oh! It’s wonderful. I can work from home and I can 

set my own hours. I did a conference call last week 
after I had just finished my dinner. 

 1) Is it wonderful? 
 2) Does work experience look good? 
 3) What is your work image? 
 4) How do you like being self-employed? 
 
Read the following statements, then choose the underlined 
part which is grammatically wrong. (Items 3-8)  
3. Columbus, Ohio, the capital of the state, are not only the largest  
     1) 2) 
 city in Ohio but also a typical metropolitan area, of used in market  
   3) 4) 
 research.  
4. The nutritionists’ recommendation that anyone who wants to live 
 1) 

a better life free from diseases eats a lot of vegetable while  
  2) 3) 

cutting down on fatty foods is being taken more seriously 
   4) 

nowadays.  
5. The accident, which took place at Monchard Road on The A 377  
 1) 2) 
 near Credition, is now under investigating by the police and the  
 3) 4) 
 Department of Transport.  
6. The tour guide brought us to the top of the Eiffel Tower since we 
 1) 
 could have a bird’s eye view of the whole city of Paris. 
 2) 3) 4)  

 
 
 
 
 
 
 
  
7. When he was a little boy, Mark Twain would walk along the piers,  
 1) 2) 
 watch the riverboats, swimming and fish in the Mississippi, much  
 3) 4) 
 like his famous character, Tom Sawyer.  
8. Not only we received a high number of applications from suitable  
 1) 2) 
 candidates, the applications were also of a high calibre.  
 3) 4) 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) Well, I haven’t decided yet. 
   บริกรหญิง : คุณตองการรับสเต็กแบบไหนคะ  
   กันยา : เออ ... ฉันยังไมไดตัดสินใจเลย 
   Well, I haven’t decided yet. = เออ ... ฉันยังไมไดตัดสินใจเลย 
   จากตัวเลือกทั้งหมดที่กําหนดให ประโยคนี้เหมาะสมที่สุด เพราะ

คําถามของบริกรสื่อความหมายวาตองการใหเนื้อสัตวสุกมากนอยแคไหน 
  2) I’ll tell you later when I’m sure. = ฉันจะบอกเธอเมื่อฉันมั่นใจ 
  3) I think I like it. = ฉันคิดวาฉันชอบมัน 
  4) I’ll wait till it’s cooked. = ฉันจะรอจนมันสุก  
2. เฉลย 4) How do you like being self-employed? 
   เจสสิกา : ธุรกิจของฉันกําลังไปไดสวย ฉันเซ็นสัญญากับลูกคา

ใหม 2 ราย เมื่ออาทิตยที่แลว และตอนนี้ฉันมีลูกคารวม 5 ราย 
   โดนัลด : วาว 5 รายแลว เยี่ยมไปเลย ไดเปนนายตัวเอง (ในการ

ทํางาน) เปนอยางไรบาง 
   เจสสิกา : โอ เยี่ยมเลย ฉันทํางานที่บานและจัดสรรเวลางานเองได 

ฉันประชุมทางโทรศัพทเมื่ออาทิตยที่แลวหลังฉันเพิ่งจะทานอาหารเย็นเสร็จ 
   How do you like being self-employed? = ไดเปนนายตัวเอง 

(ในการทํางาน) เปนอยางไรบาง 
   เพราะคําถามที่ขึ้นตนดวย How do you like ... ? หรือ How do 

you find ... ? ใชเพื่อถามความคิดเห็นหรือความรูสึกที่มีตอสิ่งหนึ่ง 
  1) Is it wonderful? = มันดีเยี่ยมไหม 
  2) Does work experience look good? = ประสบการณทํางานดีไหม 
  3) What is your work image? = อะไรคือภาพลักษณในการทํางาน

ของคุณ  
3. เฉลย 1) are 
   ตองเปลี่ยน are เปน is 
   เพราะประธานของประโยคนี้มีเพียงคําเดียว คือ Columbus ซึ่ง

เปนวิสามานยนาม (Proper Noun) สวน Ohio และ the capital of the 
state เปนเพียงนามที่ใหรายละเอียดของประธานเพิ่มเติมเทานั้น จึงตองผัน 
Verb to be ใหอยูในรูปที่ใชสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา โคลัมบัส โอไฮโอ    
เมืองหลวงของรัฐ ไมเพียงแตเปนเมืองที่ใหญที่สุดในรัฐโอไฮโอเทานั้น แตยัง
เปนยานมหานครที่เปนแบบฉบับที่ใชในการวิจัยตลาดอีกดวย  

4. เฉลย 3) eats 
   ตองเปลี่ยน eats เปน eat 
   เพราะกริยาหลักของประโยคที่ขึ้นตนดวย The recommendation + 

that + Subject จะตองเปนกริยาที่อยูในรูป bare infinitive (กริยารูปเดิมที่
ไมมี to นําหนา) 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา คําแนะนําของ
นักโภชนาการที่วาใครก็ตามที่ตองการใชชีวิตที่ดีขึ้นโดยปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
ใหรับประทานผักมากๆ ขณะเดียวกันก็ใหลดอาหารไขมันสูงนั้น ไดนําไปใช
อยางจริงจังมากขึ้นทุกวันนี้   

5. เฉลย 3) investigating 
   ตองเปลี่ยน investigating เปน investigation 
   เพราะประธานของประโยคนี้ คือ The accident กระทํากริยา 

investigate เองไมได อีกทั้งประโยคนี้มีกริยาหลักอยูแลว คือ is รวมถึงบุพบท 
under ตองตามดวยนามหรือสรรพนามเทานั้น จึงตองเปลี่ยนกริยา investigate 
ใหกลายเปนนาม โดยตัด e ออก แลวเติม -ion ซึ่งเปนปจจัย (suffix) เขาไป 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นบนถนนมอนชารด ตรงบริเวณเอ 377 ใกลกับเครดิชัน ขณะนี้อยู
ระหวางการสืบสวนโดยเจาหนาที่ตํารวจและกรมการขนสง  

6. เฉลย 1) since 
   ตองเปลี่ยน since เปน so that/in order that 
   เพราะเมื่อดูความหมายโดยรวมของประโยคนี้แลว ใจความของ

ประโยคนาจะบอกวัตถุประสงคที่พานักทองเที่ยวขึ้นไปขางบน คําเชื่อมประโยค
ควรเปน so that หรือ in order that แทนที่จะเปน since ซึ่งใชบอกสาเหตุ 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา มัคคุเทศกพา
พวกเราขึ้นไปขางบนของหอไอเฟล เพื่อใหพวกเรามองเห็นภาพมุมสูงของกรุงปารีส
ไดทั่วทั้งเมือง  

7. เฉลย 4) swimming 
   ตองเปลี่ยน swimming เปน swim 
   เพราะกริยาอื่นๆ ที่อยูขางหนา (walk และ watch ตามลําดับ) 

รวมถึง fish ตางก็เปน bare infinitive เพราะตามหลังกริยาชวย would กริยา 
swim จึงตองเปน bare infinitive ดวยเชนกัน 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา เมื่อเขายังเปน 
เด็ก มารค ทเวนจะเดินตามทาน้ําตางๆ มองเรือโดยสาร วายน้ําและตกปลาใน
แมน้ํามิสซิสซิปป คลายกับตัวละครที่มีชื่อเสียงของเขา ทอม ซอวเยอร เปน
อยางมาก  

8. เฉลย 1) we received 
   ตองเปลี่ยน we received เปน did we receive 
   เพราะประโยคที่ขึ้นตนดวย not only ตองเรียงประธานและกริยาหลัก

ใหสลับกัน (inversion) ดังนี้ not only + กริยาชวย + ประธาน + กริยาหลัก 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา พวกเราไม

เพียงแตไดรับใบสมัครจํานวนมากจากผูสมัครที่คุณสมบัติเหมาะสม ใบสมัคร
เหลานี้ยังเปนของผูสมัครที่มากความสามารถอีกดวย 
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