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Choose the best answer. (Items 1-3)  
1. You would like to express happiness at your daughter’s success. 

You should say: “....................” 
 1) Bless you!   2) Congratulations! 
 3) Cheers!   4) Whoops!  
2. Your friend asks you, “Do you mind if I borrow your computer?” 

You want to refuse him or her a permission, so you should say: 
“.................... I’m using it.” 

 1) Yes, I do.   2) No, I don’t. 
 3) I’m sorry.   4) Don’t borrow.  
3. You are interviewed for a job. The interviewer wants to know 

about your present job. He or she should ask you: “....................” 
 1) Whom do you work with? 
 2) What do you do? 
 3) How do you do your job? 
 4) Why did you stop working? 
 
Choose the underlined part which makes the sentence 
incorrect. (Items 4-8)  
4. Thai New Year is celebrate in the form of water pouring for three  
  1) 2) 3) 
 or four days in mid April. 
  4)  
5. Supervisors expect their students to be exciting about their work,  
  1) 2) 
 able to surprise them and fun to be with. 
  3) 4)  
6. We show respect for ourselves and others when we use our  
  1) 2) 3) 
 language effective. 
  4)  
7. Many people undervalue their own intelligence 
   1) 2) 
 because they hold mistaken views about what intelligence constitutes. 
   3) 4)  
8. Being childish is about doing all the thing  
  1) 2) 
 you are no longer supposed to do now that you are grown-up. 
  3)   4) 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) Congratulations! 
   คุณตองการแสดงความยินดีกับความสําเร็จของลูกสาว คุณควรพูดวา 

ยินดีดวย(นะลูก) 
   Congratulations! = ยินดีดวย(นะลูก) 
   ใชกลาวเมื่อทราบวาผูอื่นประสบความสําเร็จหรือมีขาวดี 
  1) Bless you! = ขอบใจ (ใชเมื่อผูอื่นแสดงความปรารถนาดีให), 

ขอให(คุณ)แข็งแรงนะ (ใชพูดกับคนที่จาม) 
  3) Cheers! = ไชโย (ใชเมื่อดื่มเครื่องดื่มในงานเลี้ยงฉลอง), ขอบใจ, 

ลากอน (ใชในภาษาอังกฤษแบบบริติชระดับที่ไมเปนทางการ (informal British 
English))  

  4) Whoops! = อุย (ใชเมื่อทําบางอยางผิดพลาดไปโดยไมตั้งใจ มี
ความหมายเชนเดียวกับ Oops!)  

2. เฉลย 3) I’m sorry. 
   เพื่อนของคุณถามวา “เธอจะวาอะไรไหม ถาฉันยืมคอมพิวเตอร

ของเธอ” คุณตองการปฏิเสธเขาหรือเธอ คุณจึงควรพูดวา “ขอโทษดวยนะ   
ฉันกําลังใชอยู”  

   I’m sorry. = ขอโทษดวยนะ 
   หากตองการปฏิเสธคําขอรองของเพื่อน ควรพูดแบบรักษาน้ําใจ 

และบอกเหตุผลที่เหมาะสมประกอบ สําหรับคําถามที่ขึ้นตนดวย Do you 
mind ... หากตอบวา Yes หมายความวาไมยินยอมทําตามที่อีกฝายรองขอโดย
เด็ดขาด แตหากตอบวา No หมายความวายินดีทําตามที่อีกฝายรองขอ เมื่อ
พิจารณาโจทยและตัวเลือกทั้งหมดแลว จะเห็นไดวาคําพูดในตัวเลือก 3) สุภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณมากที่สุด 

  1) Yes, I do. = ใช ฉันขัดของ ตอบปฏิเสธไดไมสุภาพ  
  2) No, I don’t. = ไม ฉันไมขัดของ เปนการตอบรับ ไมใชตอบ

ปฏิเสธ (กลาวคือ ถาตอบเพื่อนไปเชนนี้ ก็แสดงวาอนุญาตใหเขาหรือเธอยืมใช
คอมพิวเตอร) 

  4) Don’t borrow. = หามยืม ไมควรใชคําพูดลักษณะนี้กับเพื่อน  
3. เฉลย 2) What do you do? 
   คุณเขาสอบสัมภาษณเมื่อสมัครงาน ผูสัมภาษณตองการทราบ

เกี่ยวกับงานที่คุณทําอยูในปจจุบัน เขาหรือเธอควรถามคุณวา “คุณทํางานอะไร
อยูคะ/ครับ” 

   What do you do? = คุณทํางานอะไรอยูคะ/ครับ 
   เปนสํานวนที่ใชถามเกี่ยวกับอาชีพที่ทําอยู 
  1) Whom do you work with? = คุณทํางานรวมกับใคร 
  3) How do you do your job? = คุณทํางานของคุณอยางไร 
  4) Why did you stop working? = ทําไมคุณถึงเลิกทํางาน  

4. เฉลย 1) is celebrate  
   ตองเปลี่ยน is celebrate เปน is celebrated 
   เพราะกริยาที่ตามหลัง be จะตองเติม ing ตอทายเพื่อใหเปลี่ยน

รูปเปน present participle หรือเติม ed ตอทายเพื่อใหเปลี่ยนรูปเปน past 
participle (รูปกริยาชองที่ 3) ประโยคนี้ใชรูปแบบ passive voice เพราะ 
Thai New Year เปนนามธรรม ยอมกระทํากริยาเองไมได จึงตองเปลี่ยนรูป
กริยา celebrate ใหกลายเปน past participle โดยเติมเพียง d ตอทาย
เทานั้น เพราะเปนกริยาที่ลงทายดวย e อยูแลว 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา เทศกาลปใหม
ไทย (เทศกาลสงกรานต) เฉลิมฉลองกันดวยการปะพรมน้ําใหแกกันราวสามถึง
สี่วันในชวงกลางเดือนเมษายน  

5. เฉลย 1) be exciting 
   ตองเปลี่ยน be exciting เปน be excited  
   เพราะคําที่ตามหลังกริยา be ในตําแหนงนี้เปนคุณศัพทที่ใชบงบอก

ความรูสึกของคน ไมไดบงบอกลักษณะ 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา ผูควบคุมงาน

คาดหวังใหนักเรียนของตนตื่นเตนกับงานของผูควบคุมงาน ทําใหนักเรียน
ประหลาดใจได และสนุกสนานที่จะอยูรวมกัน 

  2) ถูก เพราะสัมพันธกับประธาน (Supervisors) โดยที่ work ไมตอง
เติม s ตอทาย เพราะวาเปนนามนับไมได 

  3) ถูก เพราะเปนบุรุษสรรพนามที่นํามาแทน students 
  4) ถูก เพราะกริยาที่ตามหลัง to ไดตองเปนกริยารูปเดิม (infinitive)  
6. เฉลย 4) effective 
   ตองเปลี่ยน effective เปน effectively 
   เพราะคําที่ขยายกริยา use ไดตองเปนกริยาวิเศษณ 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา เราแสดงถึง

ความเคารพตนเองและผูอื่น เมื่อเราใชภาษาของเราอยางมีประสิทธิภาพ  
7. เฉลย 4) what intelligence constitutes 
   ตองเปลี่ยน what intelligence constitutes เปน what 

constitutes intelligence 
   เพราะ what ในที่นี้เปนสันธาน ใชเชื่อมประโยคเพื่อกลาวถึงสิ่งที่

ระบุลงไปใหชัดเจนไมได โดยใชโครงสราง what + verb + noun และทํา
หนาที่เสมือนประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ฉะนั้น ตองผันกริยาใหสอดคลองกับ
ประธาน 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา ผูคนจํานวน
มากใหคาสติปญญาของตนต่ําเกินไป เพราะพวกเขายึดถือแนวความคิดที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสิ่งที่ทําใหเกิดความฉลาด  

8. เฉลย 2) about doing all the thing 
   ตองเปลี่ยน about doing all the thing เปน about doing all 

the things  
   เพราะ all ตองใชกับนามนับไดพหูพจนหรือนามนับไมได และจะใช

คํากํากับหนานาม (determiner) รวมดวยเสมอ 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา การทําตัว

เหมือนเด็กเกี่ยวของกับการทําทุกอยางที่คุณไมควรทําอีกตอไป เพราะปจจุบัน
คุณเติบโตขึ้นแลว 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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