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Choose the best alternative. (Items 1-4)  
1. Diane : I’ve heard that you’re going to change your job. 
 Taylor : That’s right. The one I’ve got now is really a .................... . 
 1) narrow road   2) high rise 
 3) blind alley   4) rough track  
2. Woman : Can I speak to Paul, please? 
 Man : Sure. .................... 
 Woman : Jane. 
 1) Who is it?   2) Who’s calling? 
 3) What’s the matter? 4) What’s your business?  
3. Dan : Why did you give money to that poor old woman? 
 Sarah : .................... I can’t walk past, ignoring her. 
 1) You can’t miss it. 2) She’s always there. 
 3) I dislike beggars.  4) I feel sorry for her.  
4. Families with young children ..................., say they feel relaxed ................... 

the children can play in safety and make friends with other children 
on the site.  

 1) suddenly / therefore 2) particularly / since 
 3) annually / hence  4) completely / though 
 
Choose the alternative containing the word which has the 
same meaning as the underlined word in the given 
sentence. (Items 5-6)  
5. He just laughed and dismissed my proposal as unrealistic. 
 1) Employees can be dismissed for sending obscene emails. 
 2) The government has dismissed criticisms that the country’s 

health policy is a mess. 
 3) The class was dismissed early today. 
 4) The case was dismissed owing to lack of evidence.  
6. Please move to the rear (of the bus). 
 1) One never sees “Romeo and Juliet” without being moved to tears. 
 2) People notice every move he makes. 
 3) On April 1, Nanyo Foods Co., Ltd. will move to its new 

building in Yokohama. 
 4) Archie made a move on her. 

 
 
 
 
 
 
 
  
Read the following statements and choose the underlined part 
that is grammatically wrong. (Items 7-10)  
7. Acupuncture, as a method of curing disease or relieving pain, 
 1) 2)  
 has been used by Chinese and Korean practice. 
 3) 4)  
8. You don’t have to put on any special cloth, just a sweater and  
 1) 2) 
 jeans, but obviously you need a lot of time to set up the  
 3) 
 equipment. 
 4)  
9. While in England, Wimolwan found that the British educational  
 1) 
 system is greatly different from its Thai counterpart: the learner is  
 2) 3) 
 expected to initiate ideas and at the same time, to defend his/her 
 ideas against his/her teachers. 
 4)  
10. First, the government says that the airport will bring us industry and  
 1) 
 jobs, however, on my opinion, it will ruin the character of Tamford, 
 2) 3) 
 a historic, country town. 
 4) 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) blind alley 
   ไดแอน : ไดขาววาคุณจะเปลี่ยนงาน  
   เทยเลอร : ใชแลว งานที่ผมทําอยูตอนนี้ไมกาวหนาเอาเสียเลย 
   blind alley = ไมกาวหนา 
   alley หมายถึง ทางแคบๆ ที่มีตึกหรือกําแพงขนาบอยูทั้งสองดาน 

ใชเพื่อสื่อความโดยทั่วไป แต blind alley หมายถึง ทางตัน, ไมมีทางกาวหนา, 
ไรผลที่เปนประโยชน จะใชเพื่อเปรียบเปรยเกี่ยวกับหนาที่การงานหรือธุรกิจ  

2. เฉลย 2) Who’s calling? 
   ผูหญิง : ขอสายพอลคะ 
   ผูชาย : ไดครับ (ไมทราบวา)ใครโทรมาครับ 
   ผูหญิง : เจนคะ 
   Who’s calling? = ใครโทรมา 
   มีความหมายที่เหมาะสมจะใชสนทนาทางโทรศัพท 
  1) Who is it? = ใคร จะใชในกรณีที่มีคนมาเคาะประตู เพราะผูถาม

ยังไมทราบวาผูที่เคาะประตูนั้นเปนชายหรือหญิง 

  3) What’s the matter? = เปนอะไรหรือเปลา 
  4) What’s your business? = มีธุระอะไร   
3. เฉลย 4) I feel sorry for her. 
   แดน : ทําไมเธอถึงใหเงินผูหญิงแกที่นาสงสารคนนั้นละ 
   ซารา : ฉันสงสารแก ฉันเดินผานไปเฉยๆ ไมไดหรอก 
   I feel sorry for her. = ฉันสงสารแก 
   เพราะ be/feel sorry for แปลวา สงสาร  
4. เฉลย 2) particularly / since 
   หลายครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆ กลาววา

พวกเขารูสึกสบายใจเพราะวาเด็กๆ สามารถเลนอยางปลอดภัยและเปนเพื่อนกับ
เด็กคนอื่นๆ แถบบานใกลเรือนเคียงได 

   particularly = โดยเฉพาะอยางยิ่ง / since = เพราะวา 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท  
5. เฉลย 2) The government has dismissed criticisms that the 

country’s health policy is a mess. 
   รัฐบาลไมสนใจการวิพากษวิจารณที่วานโยบายดานสุขภาพของ

ประเทศสับสน 
   dismissed ในประโยคขางตนมีความหมายตรงกับในโจทย  
6. เฉลย 3) On April 1, Nanyo Foods Co., Ltd. will move to its new 

building in Yokohama. 
   ในวันที่ 1 เมษายน บริษัท นันโยฟูดส จํากัด จะยายไปที่อาคาร

ใหมในเมืองโยโกฮามา 
   move ในประโยคขางตนมีความหมายตรงกับในโจทย  
7. เฉลย 4) practice 
   ตองเปลี่ยน practice เปน practitioners/practicians  
   สังเกตไดวาประโยคนี้ใชรูปแบบ passive voice มีผูถูกกระทําเปน

สิ่งไมมีชีวิตทําหนาที่เปนประธาน อีกทั้งมีคําบุพบท by ปรากฏอยู แสดงวา
ผูกระทําจะตองเปนคน แต practice ไมใชคํานามบุคคล จึงตองใช practitioners 
หรือ practicians แทน  

8. เฉลย 2) cloth 
   ตองเปลี่ยน cloth เปน clothes 
   เพราะ any ตองตามดวยคํานามนับไดพหูพจนหรือคํานามนับไมได  
9. เฉลย 4) against his/her teachers 
   ตองเปลี่ยน against his/her teachers เปน against those of 

his/her teachers 
   ประโยคนี้ใชโครงสรางที่ขนานกันแบบหนึ่ง เพื่อกลาวถึงสิ่งเดียวกัน 

กลาวคือ นักเรียนจะตองใหเหตุผลสนับสนุนความคิดของตน และโตแยงกับ
ความคิดของครู โดยใช those เปนสรรพนามเพื่อแทนที่ ideas และใชบุพบท 
of เพื่อแสดงวาสรรพนามนั้นเปนของใคร  

10. เฉลย 2) on 
   ตองเปลี่ยน on เปน in  
   เพราะหากแสดงความคิดเห็นโดยใชคําวา opinion จะตองใช

รวมกับบุพบท in มีโครงสรางการใช คือ in + somebody’s/someone’s/ 
possessive adjective + opinion  
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