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Directions : Identify the incorrect part [marked 1), 2), 3) or 4)]  
of each sentence.   

1. Few people  attempt to remembering  all the details 
  1) 2) 3) 
 of what happens in their lives. 
   4)   
2. My father was  kind enough  to give me  a lot of advices 
  1) 2) 3) 
 about how to pass  the driving test. 
   4)  
3. After her graduation, Annie Sullivan wrote thirteen books and 
  1) 2) 
 travels around the world. 
  3) 4)  
4. Research has found that  three-years-old children of depressed mothers  
  1) 2) 
 were  more likely to have behavior problems than  children of mothers   
   3) 
 without depression. 
  4)  
5. The Weather Bureau  is announced  that the snow  will continue  
    1) 2) 
 for another 36 hours. People  are advised  to stay indoors. 
   3)   4)  
6. One of most popular children’s stories in modern literature are back  
  1) 
 on screen, directed by Tim Burton and starring Johnny Depp. 
  2) 3)   4)  
7. Drinking a cup of coffee  every day  is now common of  
  1) 2) 3) 
 many parts of the world. 
   4)  
8. I told my mother,  “I have not  been told  these news”. 
  1)  2)  3) 4)  
9. The government offered to hold elections in nine months and says  
 it is willing to  negotiate on protesters. But protest leaders say  
  1) 2) 
 they are done negotiating and will continue pressuring the  
  3) 4) 
 government to immediately step down.  
10. Certain activities require a special vocabulary. People who participate  
 1) 2) 
 in sports, music, farming, aviation, cook or medical activities use  
 3) 
 words that are a part of their usual talks. 
    4) 

 
 
 
 
 
 
  
11. Strong buying by China has helped to lead commodity prices around 
      1) 
 the world this spring that a sizable portion of this world this spring,  
     2) 
 but growing evidence suggests buying has been to build stockpiles  
  3) 4) 
 in China, and may not be sustainable.  
12. If you have taken my advice before doing the task, you 
   1) 2) 
 would not have made  such a mistake. 
   3) 4)  
13. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, the global  
     1) 
 oil cartel, will next meet on Sept. 9 discussing market conditions. 
  2)   3) 4) 
 

เฉลย 
  
1. เฉลย 2) attempt to remembering 
   ผิด ควรแกคําวา remembering เปน remember เพราะกริยา 

attempt ตองตามดวย to + infinitive  
2. เฉลย 3) a lot of advices 
   advice เปนคํานามที่นับไมได จึงไมสามารถเติม s เพื่อทําใหเปน

พหูพจนได  
3. เฉลย 3) travels 
   ผิด เพราะคํากริยานี้ใชกาล (Tense) ไมสัมพันธกับคํากริยาอีกคําที่

อยูขางหนา คือ wrote ซึ่งเปนกริยาชองที่ 2 ดังนั้น ตองใชวา traveled จึงจะ
ถูกตอง 

  1) ถูก เพราะใชคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (Possessive 
Adjective) ไดสัมพันธกับประธาน คือ Annie Sullivan 

  2) ถูก เพราะโจทยไดระบุจํานวน คือ thirteen คํานามที่ตามมาจึง
ตองเปนพหูพจน 

  4) ถูก เพราะคํานามนี้ตองมี the นําหนา   
4. เฉลย 2) three-years-old children of depressed mothers 
   ผิด เพราะคําวา year ใน “three-year-old” ถือเปนคําคุณศัพท 

รูปแบบหนึ่งที่นํามาใชรวม (combine) กับคําคุณศัพท old เพื่อระบุอายุเปนป
ใหชัดเจน จึงไมจําเปนตองเติม s เพื่อทําใหเปนรูปพหูพจนอีก แมวาจะมีคํา
บอกจํานวน three นําหนาอยูก็ตาม  

5. เฉลย 1) is announced 
   ผิด ควรใชวา announced เนื่องจากประโยคนี้มี The  Weather 

Bureau (สํานักอุตุนิยมวิทยา) เปนประธานผูกระทํากริยา announce (ประกาศ) 
จึงเปนประโยค Active Voice (ประธานเปนผูกระทํา) โดยใชกริยาชองที่ 2 

6. เฉลย 1) are 
   ผิด เพราะประธานของประโยคนี้ คือ One of most popular 

children’s stories in modern literature เปนเอกพจน โดยใหสังเกตที่  
One of ไมใช stories จึงตองผัน Verb to be ใหสอดคลองกับประธานไดวา is 

  2) ถูก เพราะเปนสํานวนที่ถูกตอง หมายถึง บนจอภาพยนตร, ใน
จอโทรทัศน 

  3) ถูก เพราะ Past Participle Phrase ทําหนาที่เปน Adjective 
ขยายประธาน ใหความหมายวาประธานเปนผูถูกกระทํา (Passive Voice)     

  4) ถูก เพราะ Present Participle Phrase ทําหนาที่เปน Adjective 
ขยายประธาน ใหความหมายวาประธานเปนผูกระทํา (Active Voice)  

7. เฉลย 3) is now common of 
   ผิด หากตองการสื่อความวาสิ่งใด/เรื่องใดมีหรือเกิดขึ้นเปนธรรมดา/

โดยทั่วไปในสถานที่แหงใดแหงหนึ่ง ตองใชคําบุพบท in ตามหลังคําคุณศัพท 
common  

8. เฉลย 4) these news 
   news (ขาว) เปนคํานามที่นับไมได จึงตองใชกับคํากํากับหนา

คํานาม (Determiner) สําหรับคํานามเอกพจนใหถูกตอง คือ this ไมสามารถ
ใชกับคํากํากับหนาคํานามสําหรับคํานามพหูพจนอยาง these ได   

9. เฉลย 2) negotiate on 
   ผิด เพราะใชคําบุพบทไมเหมาะสมกับกรรมของกริยา negotiate 

โดยหากกรรมเปนเรื่องที่จะเจรจา ตองใชตามหลังคําบุพบท on, for หรือ about
ในขณะที่คําวา protesters (ผูประทวง) เปนคน จึงไมสามารถใชรวมกับคํา 
บุพบทที่กลาวมาทั้งหมดขางตนได แตจะใชกับคําบุพบท with เทานั้น 

  1) ถูก เพราะ willing to ทําหนาที่เปน Adjective แปลวา ตั้งใจที่จะ... 
  3) ถูก เพราะ Gerund ทําหนาที่เปนคํานามได 
  4) ถูก เพราะใชกาล (Tense) ไดสัมพันธกับความหมายที่ตองการจะสื่อ

วามุงมั่นตั้งใจจะกระทําสิ่งใดในอนาคต  
10. เฉลย 3) cook 
   ควรแกเปน cooking เพราะคําที่อยูขางหนาเปนคํานาม คําที่

ตามมาจึงตองเปนคํานามเชนกัน เพื่อใหสอดคลองกัน ตามหลัก Parallelism  
11. เฉลย 1) to lead commodity 
   ควรแกเปน lift commodity เพราะตามกฎการใช non-finite 

verb กริยาที่ตามหลัง help จะอยูในรูป Infinitive without to (Vinf.) และ
กริยา lift ใหความหมายที่เหมาะสมกับบริบทมากกวา (lead หมายความวา   
นําทาง สวน lift หมายความวา ยกระดับ ทําใหขึ้นสูง)  

12. เฉลย 1) have taken 
   โจทยขอนี้เปนประโยค If-Clause ที่กลาวถึงเหตุการณที่ตรงกันขาม

กับความเปนจริงในอดีต โดยใชโครงสราง If + had + V3, would + have  
+ V3 จะเห็นไดวาอนุประโยคที่อยูติดกับคําวา if ใช Past Perfect Tense 
ดังนั้น ตองแกเปน had taken จึงจะถูกตอง  

13. เฉลย 3) discussing 
   ควรแกเปน to discuss เพราะตามกฎการใช non-finite verb 

กริยาที่ตามหลัง meet จะอยูในรูป to-infinitive เพื่อแสดงจุดประสงคที่จะทํา 
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