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Items 1-5 : Situational Dialogs  
Direction :  Choose the best answer.  
1. Pete and Dave have just seen a very exciting football match. Pete 

comments on how exciting it was. Dave agrees and says : .................... 
 1) It seems you’re right. 2) It certainly was. 
 3) I did too.   4) So did I.  
2. You accidentally step on someone’s foot. You say : .................... 
 1) Poor you.   2) Be careful. 
 3) Why do you do that? 4) I’m so sorry.  
3. You visit your friend’s house and his parents say : .................... 
 1) Please sit here and act like yourself. 
 2) Try to be comfortable. 
 3) Make yourself at home. 
 4) Please act like you do in your home.  
4. Your friend asks you what the thing you hate doing most. You 

reply : .................... 
 1) I don’t mind washing dishes. 
 2) I can’t bear getting up early. 
 3) What’s the idea? Don’t you trust me? 
 4) Not at all, but you’d better not ask.  
5. You ask a telephone operator if she would mind repeating a 

company’s name. She says : .................... 
 1) Never mind.   2) Yes, it’s correct. 
 3) No, of course not. 4) Why should I? 
 
Items 6-11 : Error Identification  
Direction :  Identify the incorrect part of each sentence.  
6. I like  these kind  of houses  too. I don’t  go for  the big, noisy and   
  1) 2) 3) 
 expensive sort. 
  4)  
7. Germany is  one of the European nations  with which 
  1) 2) 3) 
 balance of trade is positive.  
  4)  
8. Having a credit card enables you to carry very little cash, a  
  1) 2) 
 consideration in big cities which people think about security. 
  3) 4)  
9. Various psychologists have used experiments on  identical twins   
   1) 
 to suggest that  anything up to 80% of our intelligence  
   2) 3) 
 could genetically base. 
   4) 

 
 
 
 
 
 
  
10. Visibility  on the roads  are very poor.  Thus, drivers are advised 
  1) 2) 
 to drive slowly, especially when  driving  at night. 
  3) 4)  
11. Eriotou says scientists do not know why essential oils, particularly  
  1) 
 oil from thyme, are so effective against drug-resistant staph. It is  
  2) 
 possible, according to Eriotou, that the oils are made by plants to  
  3) 
 protect it from disease. 
  4) 
 

เฉลย 
  
1. เฉลย 2) It certainly was. 
   It certainly was. = แนอยูแลว 
   พีทพูดแสดงความคิดเห็นวา การแขงขันฟุตบอลเมื่อสักครูนาตื่นเตน

เพียงใด เดฟเห็นดวยกับพีท จึงกลาวเสริมวา “It certainly was.” ซึ่งตัดทอน
มาจาก “The football match certainly was exciting.” (การแขงขัน
ฟุตบอลเมื่อสักครูนาตื่นเตนอยูแลว) 

  1) ดูเหมือนวาคุณจะพูดถูก ผิด เพราะจะใหความหมายวาเดฟไมได
เห็นดวยกับพีททั้งหมด 

  3) และ 4) จะหมายความวาเดฟเห็นดวย แตทั้งสองตัวเลือกนี้เหมาะ
สําหรับตอบประโยคที่พูดวา I felt excited with the football match. มากกวา  

2. เฉลย 4) I’m so sorry. 
   I’m so sorry. = ขอโทษจริงๆ คะ/ครับ 
   ใชเพื่อกลาวขอโทษ เมื่อทําใหผูอื่นเดือดรอนโดยไมไดตั้งใจ เชน 

เหยียบเทา เดินชน ทําสิ่งของตกใส ฯลฯ 
  1) คุณนาสงสารจัง 
  2) ระวังดวย (ใชเมื่อเตือนใหระวัง) 
  3) ทําไมคุณทําแบบนั้น  
3. เฉลย 3) Make yourself at home. 
   Make yourself at home. = ทําตัวตามสบายนะ 
   เปนสํานวนที่นิยมใชเพื่อแสดงความเปนกันเองกับแขกที่มาเยือน  
  1) กรุณานั่งที่นี่ และทําตัวอยางที่คุณเปน 
  2) พยายามทําตัวตามสบาย 
  4) กรุณาทําตัวเหมือนคุณอยูบานของตัวเอง (ความหมายใชได แตรูป

สํานวนผิด) 

4. เฉลย 2) I can’t bear getting up early. 
   I can’t bear getting up early. = ฉันทนตื่นเชาๆ ไมไหว 
   เปนคําตอบที่สอดคลองกับคําถามของเพื่อนที่ถามวาไมชอบทําอะไร

มากที่สุด  
  1) ฉันไมรังเกียจการลางจาน 
  3) คุณวาอะไรนะ นี่คุณไมไวใจฉันหรือ 
  4) ไมเกลียดอะไรเลย แตคุณไมควรถาม.  
5. เฉลย 3) No, of course not. 
   เปนสํานวนที่ใชตอบรับประโยคขอรองที่ขึ้นตนดวย “Would you 

mind ...” เพื่อบอกวาเต็มใจจะทําตามที่อีกฝายรองขอ 
  1) ไมเปนไร (ใชตอบคําขอโทษเทานั้น) 
  2) ใช ถูกตอง 
  4) ทําไมฉันควรทํา  
6. เฉลย 1) these kind 
   kind เปนเอกพจน ดังนั้น คํากํากับคํานาม (Determiner) จึงตอง

เปลี่ยนเปน this แมวาคํานามที่ตามหลังมา (houses) จะเปนพหูพจนก็ตาม  
7. เฉลย 3) with which 
   ผิด ควรแกเปน whose เพื่อใชขยายวา balance of trade เปน

ของ one of ... nations (ในที่นี้ คือ Germany)  
8. เฉลย 3) which 
   ผิด ตองใชคําวา where เนื่องจากกลาวถึงสถานที่ และอนุประโยค

ที่ตามมาขึ้นตนดวยประธานและคํากริยา 
  1) ถูก เพราะประธานของประโยคนี้ คือ Having a credit card เปน

คํานามในรูป Gerund (กริยาที่เติม ing) จึงถือเปนประธานเอกพจน คํากริยา
ขางตนจึงสอดคลองกันตามหลัก Subject-Verb Agreement 

  2) ถูก เพราะขยายคํานามนับไมได คือ cash 
  4) ถูก เพราะเปนคําบุพบทที่ใชรวมกับคํากริยา think ได และให

ความหมายไดเหมาะสมกับบริบท  
9. เฉลย 4) could genetically base. 
   ผิด ควรแกเปน could be genetically based ซึ่งแปลวา อาจ  

(มีพื้นฐาน) มาจากพันธุกรรม เพราะหากกลาวตามหลักวิทยาศาสตรแลว ลักษณะ
บางอยางของสิ่งมีชีวิต (ในที่นี้ คือ intelligence) จะมีพันธุกรรมเปนตัวกําหนด/
ถูกกําหนดจากพันธุกรรม จึงใช passive voice  

10. เฉลย 2) are very poor 
   ประธานของประโยคแรกในโจทยขอนี้ไมใช roads ถึงแมจะเปน

คํานามที่อยูหนาคํากริยาในตําแหนงที่ใกลที่สุดก็ตาม แตเปน Visibility ซึ่งเปน
คํานามนับไมได จึงถือวาเปนเอกพจน ดังนั้น Verb to be ที่ใชกับประธาน
เอกพจนตองเปลี่ยนจาก are เปน is  

11. เฉลย 4) it 
   ผิด เพราะคําสรรพนามนี้ไมสัมพันธกับคํานามที่ไปแทน คือ plants 

ดังนั้น แกเปน them 
  1) ถูก เพราะเปน Relative Pronoun แสดงเหตุผล 

 2) ถูก เพราะคํากริยารูปพหูพจนนี้สัมพันธ (agree) กับประธานพหูพจน
ของอนุประโยค คือ oils 

  3) ถูก เพราะเปน Relative Pronoun ที่เชื่อมระหวางประโยคหลัก
และอนุประโยค แมจะมีวลี according to ... คั่นอยู 
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