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Choose the best answer.  
1. You’re in a restaurant. The waiter doesn’t come to take your order. 

You want to attract his attention. You should say: “....................” 
 1) Here!    2) Hey, you! 
 3) Excuse me!   4) Hello! I’m hungry!  
2. You are recommending a new restaurant to a friend. You should 

say: “....................” 
 1) You really must try the new Italian restaurant in Green Street. 
 2) You had better try the new Italian restaurant in Green Street. 
 3) You can try the new Italian restaurant in Green Street. 
 4)  You should try the new Italian restaurant in Green Street.  
3. At 10 am., a precious vase in the VIP room was found broken. 

Sam and three other students went into the room before that 
time. You can assume that Sam .................... the vase.  

 1) must break    2) had to break 
 3) should have broken  4) might have broken  
4. Mrs. Tilling, who began to find the room oppressive and smelly, left 

her sock-laden armchair (from whence, she suspected, most of the 
aroma emanated), and decided to investigate the kitchen. 

 Which of the following is the definition of the underlined word in 
the given sentence?  

 1) examine something in detail  
 2) clear up the mess 
 3) establish the plan 
 4) vacuum the floor  
5. I noticed your door was half open; I presumed you were inside. 
 Which of the following is the definition of the underlined word in 

the given sentence? 
 1) investigate something 
 2) predict what already happened in the past 
 3) believe that something is true without proof 
 4) analyze something for some solutions  
6. Before having a meal, don’t forget to remove the napkins from the 

table. 
 Which of the following is the antonym of the underlined word in 

the  given sentence? 
 1) clean 2) get rid of 3) take away 4) place 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
7. It might lead staff to conclude that failure to carry out their 

responsibilities effectively carries no adverse consequences for 
them as individuals. 

 Which one has the similar meaning to the underlined word in the 
given sentence? 

 1) conduct   2) explain 
 3) describe   4) decide   

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) Excuse me!   
   คุณอยูในรานอาหาร บริกรยังไมมารับรายการอาหารที่คุณจะสั่ง 

คุณตองการเรียกความสนใจจากเขา คุณควรพูดวา ขอโทษนะคะ/ครับ 
   Excuse me! = ขอโทษนะคะ/ครับ 
   เปนคําพูดที่สุภาพและเหมาะสม นิยมใชโดยทั่วไป 
  1) Here! = มานี่ 
  2) Hey, you!     
  4) Hello! I’m hungry! = นี่ ฉันหิวแลว อาจใชได ถาพูดแบบมี

อารมณขันกับบริกรที่สนิทสนมกันดีแลว แตไมใชคําพูดที่ใชไดโดยทั่วไป  
2. เฉลย 4) You should try the new Italian restaurant in Green Street. 
   คุณกําลังแนะนํารานอาหารแหงใหมใหเพื่อน คุณควรพูดวา เธอควร

ลองไปที่รานอาหารอิตาเลียนรานใหมบนถนนกรีน 
   You should try the new Italian restaurant in Green 

Street. = เธอควรลองไปที่รานอาหารอิตาเลียนรานใหมบนถนนกรีน 
   ใชคําพูดไดเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) You really must try the new Italian restaurant in Green 

Street. = เธอตองลองไปที่รานอาหารอิตาเลียนรานใหมบนถนนกรีนใหได ไม
เหมาะสมนัก เพราะมีน้ําเสียงเปนเชิงสั่ง 

  2) You had better try the new Italian restaurant in Green 
Street. = เธอลองไปที่รานอาหารอิตาเลียนรานใหมบนถนนกรีนจะดีกวา ไม
เหมาะสมนัก เพราะ had better ใชเมื่อแนะนําในเชิงอบรมสั่งสอน 

  3) You can try the new Italian restaurant in Green Street. 
= เธอลองไปที่รานอาหารอิตาเลียนรานใหมบนถนนกรีนได ไมเหมาะสมนัก 
เพราะแฝงความหมายเปนเชิงอนุญาต  

3. เฉลย 4) might have broken 
   เมื่อเวลา 10.00 น. มีผูพบวาแจกันราคาแพงใบหนึ่งในหองวีไอพี

นั้นแตก แซมและนักเรียนคนอื่นๆ อีกสามคนเขาไปในหองนั้นกอนเวลาดังกลาว 
คุณสันนิษฐานไดวาแซมอาจจะทําแจกันใบนั้นแตก 

   might have broken = อาจจะทําแตก 
   จากสถานการณที่กําหนดให แซมเปนเพียงหนึ่งในผูที่ถูกสงสัยวา

อาจเปนคนที่ทําแจกันแตก จากบรรดาผูที่ถูกสงสัยทั้งหมดสี่คน การคาดคะเน
เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอดีตจะใช might have, may have หรือ 
could have ตามดวยกริยาชองที่ 3 ตามโครงสราง might/may/could + 
have + past participle ดังนั้นรูปกริยาในตัวเลือก 4) จึงถูกตอง  

  1) must break = ตองทําแตก ผิดทั้งความหมายและหลักไวยากรณ 
  2) had to break = ตองทําแตก ผิดความหมาย 
  3) should have broken = ควรจะทําแตก ผิด เพราะโครงสราง

should + have + past participle (รูปกริยาชองที่ 3) จะใหความหมายวา
ควรจะไดทําอะไรไปแลว แตความจริงแลวไมไดทําเชนนั้น  

4. เฉลย 1) examine something in detail 
   examine something in detail = ตรวจสอบบางสิ่งอยางละเอียด 
   เพราะ investigate แปลวา สืบสวน ตรวจสอบ 
  2) clear up the mess  = ขจัดรอยเปอนเลอะเทอะ 
  3) establish the plan = วางแผน 
  4) vacuum the floor = ดูดฝุนบนพื้น  
5. เฉลย 3) believe that something is true without proof 
   believe that something is true without proof = เชื่อวาบาง

สิ่งเปนจริงโดยยังไมไดพิสูจน 
   เพราะ presumed แปลวา สันนิษฐาน เชื่อ ทึกทัก อนุมาน  
  1) investigate something = สืบสวน/ตรวจสอบบางเรื่อง 
  2) predict what already happened in the past = ทํานายสิ่งที่

ไดเกิดขึ้นแลวในอดีต 
  4) analyze something for some solutions = วิเคราะหบางอยาง

เพื่อหาคําตอบ/ทางแก  
6. เฉลย 4) place 
   place = วาง ตั้ง 
   เปนกริยาที่มีความหมายตรงกันขามกับ remove ซึ่งแปลวา เอาออก  
  1) clean = ทําความสะอาด 
  2) get rid of = กําจัด 
  3) take away = นําตัวไปที่อื่น     
7. เฉลย 4) decide 
   decide = ตัดสินใจ 
   มีความหมายคลายคลึงกับ conclude ซึ่งแปลวา สรุป ทําใหเสร็จสิ้น 
  1) conduct = ดําเนินงาน ปฏิบัติ นํา อํานวยเพลง  

 2) explain = อธิบาย 
  3) describe = บรรยาย 
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