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Choose the best alternative.  
1. Mary and Jane are friends. 
 Mary : I’m going out to a midnight party tonight. 
 Jane : Are you sure that’s a good idea? ....................  
 1) That’s a silly decision. 
 2) You must stay in. 
 3) You must read for this test. 
 4) Don’t you have a test tomorrow?  
2. After a party, you’re going to leave your friend. You should say to 

him or her: “....................” 
 1) See you.   2) Good care. 
 3) Miss me.   4) How wonderful!  
3. Diet almost certainly plays a part in every person’s Alzheimer’s   

risk _ and diet is a .................... for research because it could offer  
a relatively inexpensive way to fight a disease that ruins countless 
lives. 

 1) magnet 2) prophet 3) velvet 4) pamphlet  
4. I really don’t consider myself one of those .................... who’s 

always up on the latest fashions. I like to wear clothes that have 
some flare and which are a little quirky, like my own personality. 

 1) patriots   2) sophists 
 3) sophisticates   4) celebrities  
5. A new energy-saving campaign has been .................... in order to 

reduce the country’s energy demand. 
 1) emitted 2) equipped 3) launched 4) submitted  
6. Personality will always count for more than looks. First impressions 

matter, but the novelty of a beautiful woman soon ..................... if 
she hasn’t got much to talk about. 

 1) tears up   2) fades out 
 3) wears off   4) takes away  
7. I am writing to you .................... just to say how very much I 

appreciate the warm welcome you .................... to our Mr. Wardle 
when he visited your town last week. 

 1) in person / refuse 2) private / toss 
 3) personal / assume 4) personally / extend  
8. .................... granted by the Patent Office, it becomes the 

inventor’s property and he or she can keep it, sell it or license it 
to someone else. 

 1) When a patent  2) Once a patent is 
 3) After a patent   4) A patent is  

 
 
 
 
 
 
 
  
9. She .................... for half an hour when she realized that she had a 

flat tire. 
 1) has been driving  2) driving 
 3) is driving   4) had been driving  
10. Joe : Wait! Has Susan had a toothache for a week?  
 Ben : Yes. We want .................... by a dentist. 
 1) her to examine  2) her to be examined 
 3) that she be examine 4) she is examined 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) Don’t you have a test tomorrow? 
   การสั่งหรือตําหนิเพื่อนตรงๆ นั้นไมเหมาะสม จึงควรเตือนเพื่อนใน

ทางออมวาไมควรไปงานเลี้ยง โดยเฉพาะในตอนดึก เพราะมีสอบพรุงนี้  
  1) That’s a silly decision. = เปนการตัดสินใจโงๆ 
  2) You must stay in. = เธอตองอยูในนี้ 
  3) You must read for this test. = เธอตองอานหนังสือเตรียม

สอบครั้งนี้  
2. เฉลย 1) See you. 
   See you. = แลวเจอกันใหมนะ 
   ใชกลาวอําลาไดเชนเดียวกับ Goodbye. และ Bye. 
  2) สํานวนที่ถูกตอง คือ Take care. หมายถึง ดูแลตัวเองดวย 
  3) Miss me. = คิดถึงฉันนะ 
  4) How wonderful! = วิเศษ/ยอดเยี่ยมอะไรอยางนี้  
3. เฉลย 1) magnet 
   อาหารมีบทบาทตอความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอัลไซเมอรสําหรับทุกคน 

และลักษณะอาหารที่รับประทานเปนสิ่งที่ดึงดูดสําหรับการศึกษาวิจัย เพราะเปน
วิธีที่ไมแพงนักที่จะตอสูกับโรคที่คราชีวิตผูคนมาแลวนับไมถวน 

   magnet (n.) = แมเหล็ก, สิ่งที่ดึงดูด 
   ใหความหมายในเชิงอุปไมย (metaphor) วาเปนสิ่งที่นาสนใจ 
  2) prophet (n.) = ผูวิเศษ 
  3) velvet (n.) = ผากํามะหยี่ 
  4) pamphlet (n.) = จุลสาร  
4. เฉลย 3) sophisticates 
   sophisticates = ผูที่หัวสูงหรือชอบทําตัวเปนคนทันสมัย, ผูที่มี

วัฒนธรรม 
  1) patriots = ผูที่รักชาติอยางยิ่ง 
  2) sophists = ผูที่ชอบอางเหตุผลผิดๆ เพื่อชักจูงใหคนอื่นหลงเชื่อ 
  4) celebrities = ผูที่มีชื่อเสียง 

5. เฉลย 3) launched 
   การรณรงคเพื่อการประหยัดพลังงานแผนใหมไดเริ่มนําออกใช 

เพื่อลดความตองการใชพลังงานของประเทศ 
   เพราะกริยา launch ใชกับ campaign ได  
  1) emitted = ถูกปลอยหรือเปลงออกมา 
  2) equipped = ถูกติดตั้งดวย ..... , มีไวพรอม 
  4) submitted = ถูกควบคุม  
6. เฉลย 3) wears off 
   บุคลิกภาพยอมสําคัญกวารูปรางหนาตาเสมอ ความประทับใจ   

เมื่อแรกเห็นถือวาสําคัญ แตความแปลกใหมของผูหญิงสวยจะคอยๆ หมดไป
ในไมชา ถาเธอไมมีเรื่องใหพูดถึงมากนัก 

   wears off = คอยๆ หมดไป 
   เปน phrasal verb ที่มีความหมายเหมาะสม เพราะสะทอนถึง

ขอเท็จจริง 
  1) tears up = ทําลายโดยฉีกเปนชิ้นๆ 
  2) fades out = จางไป สวนมากจะใชกับสีหรือเสียง 
  4) takes away มีหลายความหมาย แตไมสอดคลองกับบริบทนี้  
7. เฉลย 4) personally / extend 
   ฉันเขียนจดหมายถึงคุณเปนการสวนตัว เพื่อบอกวาฉันซาบซึ้งใจ

มากแคไหนกับการตอนรับที่อบอุนที่คุณใหกับคุณวอรเดิ้ลตอนที่เขาไปเที่ยว
เมืองของคุณเมื่ออาทิตยที่แลว 

   personally = โดยสวนตัว, เปนการสวนตัว / extend = ใหกับ 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท  
8. เฉลย 2) Once a patent is 
   ทันทีที่สิทธิบัตรไดรับอนุมัติจากสํานักสิทธิบัตร มันก็จะเปนทรัพยสิน

ของผูประดิษฐคิดคน และเขาหรือเธอจะสงวนไว จะขายหรือจะอนุญาตใหผูอื่น
นําไปใชก็ได 

   Once a patent is = ทันทีที่สิทธิบัตรไดรับ 
   Once นํามาใชเชื่อมประโยคได โดยสื่อความวาเหตุการณหนึ่ง

สงผลใหเกิดอีกเหตุการณหนึ่งขึ้นทันที 
  1) และ 3) ผิดความหมาย เพราะอนุประโยคแรกใช passive voice 

สังเกตไดจาก by the Patent Office แตกลับขาด verb to be 
  4) ผิดความหมาย เพราะขาดคําเชื่อม  
9. เฉลย 4) had been driving 
   เธอขับรถไดครึ่งชั่วโมงแลว เมื่อเธอทราบวารถของเธอยางแบนหนึ่งลอ 
   had been driving = ขับรถ 
   ประโยคนี้กลาวถึงเหตุการณ 2 เหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแลว

ในอดีตทั้ง 2 เหตุการณ ซึ่งเหตุการณหนึ่งไดสิ้นสุดลงกอนหนาอีกเหตุการณ โดย
เหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงกอนจะใช past perfect continuous tense 
(Subject + had + been + Ving) สวนเหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงทีหลัง 
จะใช past simple tense (Subject + V2) ตัวเลือก 4) จึงถูกตอง  

10. เฉลย 2) her to be examined 
   โจ : เดี๋ยวนะ ซูซานปวดฟนมาอาทิตยหนึ่งแลวเหรอ 
   เบน : ใชแลว พวกเราตองการใหเธอไดรับการตรวจโดยทันตแพทย 
   her to be examined = เธอไดรับการตรวจ 
   คําตอบในบทสนทนาใชโครงสราง want someone to do something 

ในรูปแบบ passive voice จึงตองใชสรรพนาม her ทําหนาที่กรรมของกริยา 
want แลวตามดวย to be ซึ่งเปนกรยิาที่อยูในรูป to-infinitive และกริยา 
examine ตองอยูในรูป past participle คือ examined   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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