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Choose the number that indicates the mistake in each item.  
1. The Tibet government in exile says Tibetan spiritual leader, the 
  1) 2) 
 Dalai Lama, would like to visit the areas hitting by the quake, since 
  3) 
 most of the residents are largely ethnic Tibetan. 
  4)  
2. To many artists, money is only the vehicle that gives them the  
  1) 2) 
 freedom to create more art 

_ buying themselves time and supply  
  3) 4) 
 to work.  
3. For cencuturies, Sri Lanka has been known as the land of gems, 
  1) 
 and is said to have the higher concentration of gem-bearing material  
  2) 3) 4) 
 in the world.  
4. Many people are realized that prairies once existed in what is now  
  1) 2) 3) 
 the state of Michigan. 
  4)  
5. Working out at gyms helps people stay healthy and 
  1) 2) 3) 
 avoid getting stress.  
  4)  
Choose the best answer.  
6. Your friend has just told you that she won the third prize in the 

lottery. What would you say to her? 
 1) I’m very proud of you. 
 2) How lucky you are! 
 3) I don’t think you should get it. 
 4) Too bad. Better luck next time.  
7. You are sitting on a bus and want the person in front of you to 

shut the window. You should say: “....................” 
 1) You would like to shut the window, wouldn’t you? 
 2) May I shut the window, please? 
 3) Do you mind if I shut the window? 
 4) Could you shut the window, please?  
8. Your boss is not in the office, but someone would like to meet him. 

You should say: “....................” 
 1) You’d better go back home. 
 2) Can I take a message? 
 3) It’s wrong time and wrong place. 
 4) I can’t help it any more. 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. You had an appointment with your customer, but you were almost 

half an hour late. What would you say to him or her? 
 1) I’m sorry. I’m always late. 
 2) I know. I’m late. You can blame me. 
 3) I’m sorry, but anybody can be late. 
 4) I’m sorry to be late. My car broke down.  
10. In many developed countries, garages sell .................... ordinary 

leaded petrol. 
 1) which unleaded petrol more cheaply than 
 2) that unleaded petrol more cheaply than 
 3) more cheaply unleaded petrol than 
 4) unleaded petrol more cheaply than 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) hitting 
   ตองเปลี่ยน hitting เปน hit 
   เพราะ hit เปน past participle ที่ทําหนาที่เปนคุณศัพทได  

เพื่อขยายวานามที่อยูดานหนาถูกกระทาํอะไรและกระทาํโดยสิ่งใด สังเกตได
จาก by ในขณะที่ hitting ซึ่งเปน present participle ก็ทําหนาที่เปน
คุณศัพทไดเชนกัน แตใชเพื่อขยายนามวาไดกระทําอะไรและกระทําตอสิ่งใด  

2. เฉลย 4) time and supply 
   ตองเปลี่ยนคําวา supply ในวลีขางตนใหเปน supplies  
   เพราะ supply เปนคํานามนับได ถาเปนเอกพจน จะตองมี a อยู

ดานหนา แตเมื่อพิจารณาความหมายโดยรวมทั้งประโยคแลว พบวาควรใชรูป
พหูพจน เพราะวัสดุอุปกรณ/ปจจัยมีไดจํานวนมากและหลากหลายรูปแบบ  

3. เฉลย 3) higher 
   ตองเปลี่ยน higher เปน highest 
   เพราะประโยคนี้ตองการเปรียบเทียบคุณสมบัติของแหลงอัญมณี

ในประเทศศรีลังกากับแหลงอัญมณีในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สังเกตไดจากวลี 
in the world จึงตองใชรูปคุณศัพทขั้นสุด (superlative adjective)  

4. เฉลย 1) are realized 
   ตองเปลี่ยน are realized เปน realize  
   เพราะ Many people ซึ่งเปนประธานของประโยค สามารถกระทํา

กริยา realize ไดเอง จึงไมจําเปนตองใชรูปแบบประโยค Passive Voice  
5. เฉลย 4) avoid getting stress 
   ตองเปลี่ยนคําวา stress ในวลีขางตนใหเปน stressed  
   เพราะ getting ที่ตามหลังกริยา avoid นี้ นํามาใชในความหมาย

เดียวกับ Verb to be หรือกริยา become จึงตองตามดวยคุณศัพท ไมใชนาม  
6. เฉลย 2) How lucky you are! 
   เพื่อนของคุณเพิ่งบอกคุณวาเธอถูกรางวัลที่ 3 จากการซื้อสลากกิน

แบง คุณจะพูดกับเธอวาอยางไร 
   How lucky you are! = เธอโชคดีอะไรอยางนี้ 

   เพราะการถูกรางวัลสลากกินแบง หรือลอตเตอรี่ (lottery) โดยได
รางวัลที่ 3 ก็นับวาเปนเรื่องที่นายินดี ถึงแมวาจะไมใชรางวัลสูงสุดก็ตาม 

  1) I’m very proud of you. = ฉันภูมิใจในตัวเธอมาก 
  3) I don’t think you should get it. = ฉันไมคิดวาเธอควรจะได 
  4) Too bad. Better luck next time. = โชครายจริง งวด (คราว) 

หนาขอใหโชคดีกวานี้  
7. เฉลย 4) Could you shut the window, please? 
   คุณกําลังนั่งอยูบนรถโดยสารและตองการใหคนที่นั่งอยูขางหนาคุณ

ปดหนาตางให คุณควรพูดวา ชวยปดหนาตางใหหนอยไดไหมคะ/ครับ 
   Could you shut the window, please? = ชวยปดหนาตางให

หนอยไดไหมคะ/ครับ 
   ใชขอรองผูอื่นไดสุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) You would like to shut the window, wouldn’t you? =    

คุณตองการปดหนาตางไมใชหรือ 
  2) May I shut the window, please? = ขอฉันปดหนาตางหนอย  

ไดไหมคะ 
  3) Do you mind if I shut the window? = คุณจะรังเกียจไหมถา

ฉันจะปดหนาตาง  
8. เฉลย 2) Can I take a message? 
   เจานายของคุณไมไดอยูที่สํานักงาน แตมีคนตองการเขาพบเขา 

คุณควรพูดวา มี (ขอความ) อะไรจะฝากไวไหมคะ/ครับ 
   Can I take a message? = มี (ขอความ) อะไรจะฝากไวไหมคะ/ครับ  
   ใชถามวัตถุประสงคของผูมาเยือนโดยออม เพื่อจะไดนําไปแจงให

เจานายทราบตอไป 
  1) You’d better go back home. = คุณควรกลับบานจะดีกวา 
  3) It’s wrong time and wrong place. = ผิดที่ผิดเวลา 
  4) I can’t help it any more. = ฉันคงชวยอะไรคุณไมไดอีกแลวละ  
9. เฉลย 4) I’m sorry to be late. My car broke down. 
   คุณมีนัดกับลูกคา แตคุณไปสายเกือบครึ่งชั่วโมง คุณจะพูดกับเขา

หรือเธอวาอยางไร 
   I’m sorry to be late. My car broke down. = ผม/ดิฉัน    

ขอโทษที่มาสาย รถของผม/ดิฉันเสีย 
   หากมาสายเกิน 10 หรือ 15 นาที นอกจากจะตองกลาวขอโทษแลว   

ควรบอกสาเหตุที่ทําใหมาสายดวย 
  1) I’m sorry. I’m always late. = ฉันขอโทษ ฉันก็มาสายตลอดแหละ 
  2) I know. I’m late. You can blame me. = ฉันรู ฉันมาสาย   

วาฉันไดเลย 
  3) I’m sorry, but anybody can be late. = ฉันขอโทษ แตใครๆ 

ก็มาสายไดนี่  
10. เฉลย 4) unleaded petrol more cheaply than 
   ในประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ ปมน้ํามันขายน้ํามันไรสาร

ตะกั่วราคาถูกกวาน้ํามันธรรมดาที่ผสมสารตะกั่ว 
   unleaded petrol more cheaply than = น้ํามันไรสารตะกั่ว

ราคาถูกกวา  
   เรียงลําดับคําไดถูกตองที่สุด เพราะประโยคนี้ตองการเปรียบเทียบ

กริยา sell วากระทําตอน้ํามันเชื้อเพลิง 2 แบบไดแตกตางกันอยางไร จึงตองใช
รูปกริยาวิเศษณขั้นกวา (comparative adverb) และเรียงคําใหไดประโยคตาม
โครงสราง S + V + O(1) + adv. + than + O(2)  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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