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Direction : Choose the best answer. (Items 1-2)  
1. ..........A.........., I packed my clothes and left a note to say ..........B.......... . 
 A. 1. Deciding to leave 2. Decided to leave 
  3. Has decided leave 4. Leave decided 
 B. 1. gone 2. I have gone 3. I had gone 4. I am going 
 1) A-1 / B-2 2) A-1 / B-3 3) A-3 / B-3 4) A-4 / B-2  
2. ..........A.......... donated ..........B.......... to the school. 
 A. 1. One former students 2. One of the former student 
  3. One of the former students 4. Former students of one 
 B. 1. a large sum of money 2. many money 
  3. a few money  4. enough moneys 
 1) A-2 / B-3 2) A-3 / B-4 3) A-1 / B-1 4) A-3 / B-1 
 
Direction : Choose the number that indicates the mistake 

in each item. (Items 3-14)  
3. Soaring oil prices have forced many motorists to switch to 
  1) 2) 
 alternative fuels resulting from  a decrease in oil demand. 
  3) 4)  
4. All the lights in the house went out and the room was too dark 
  1) 2) 3) 
 that we couldn’t see anything. 
  4)  
5. Giraffes have eyes that allow them seeing in all directions without  
  1) 2) 3) 
 twisting their heads. 
  4)  
6. Parents are urged to keep a closely watch on their children and, if  
  1) 2) 3) 
 possible, to stay with them while they watch the World Cup games. 
  4)   
7. Flavoring waters that naturally add a touch of fruit are a great way  
  1) 2) 3) 
 to drink in a healthier way. 
  4)  
8. The body of the jellyfish floating in the sea is looked like a bell or  
  1) 2) 3) 4) 
 an umbrella.  
9. Myanmar traditional paintings were never signed by its painters  
  1) 2) 3) 
 who seemed to be modest. 
  4)  
10. Often kids are insolent to get attention, to test their skills 
  1) 2) 
 at arguing or trying to dominate their parents, friends or teachers. 
  3) 4) 

 
 
 
 
 
 
 
  
11. A motorist usually has two problems: getting to the place he wants  
  1) 
 to go, and to park his car when he arrives there. 
  2) 3) 4)  
12. For a couple of hundred years, people in the western hemisphere 
 have been encouraging to think that music is only for those chosen few  
  1) 2) 3) 4) 
 who have all the right skills and can play the right notes.  
13. As a psychologist, I was particularly interested in the mental and  
 1)  2) 
 emotional affects of technology-induced disease.  
14. They put on their uniform, then sit down at the table, drank their  
  1) 2) 3) 
 milk and left for school. 
  4) 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) A-1 / B-3 
   หลังจากตัดสินใจที่จะไป ฉันไดเก็บเสื้อผาและทิ้งโนตไวเพื่อบอกลา 
   A. 1. Deciding to leave 
    สามารถใช Present Participle (Ving) วางไวตนประโยค เพื่อ

บงบอกการกระทําของประธาน 
   B. 3. I had gone 
    ในประโยคมีเหตุการณเกิดขึ้นในอดีตมากกวาหนึ่งเหตุการณ 

โดยเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนจะใช Past Perfect Tense (Subject + had + V3) 
ในที่นี้ ประธานไดฝากขอความบอกใหทราบวา “ไดไปแลว” กอนที่จะออกไป       
I had gone จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง  

2. เฉลย 4) A-3 / B-1 
   หนึ่งในศิษยเกาบริจาคเงินเปนจํานวนมากใหโรงเรียน 
   A. 3. One of the former students 
    One of ใชบงบอกวาเปนหนึ่งเดียวในหลายๆ จํานวน จึงตอง

ตามดวยคํานามที่เปนพหูพจน (students อยูในรูปพหูพจน) 
   B. 1. a large sum of money 
    money เปนคํานามที่นับไมได จึงไมสามารถเติม s และใชกับ 

many และ a few ได ควรใชวา a large sum of money จึงจะเหมาะสม  
3. เฉลย 4) resulting from 
   resulting from แปลวา เกิดจาก ควรแกเปน resulting in       

ซึ่งแปลวา ทําใหเกิด เพราะผูใชรถเปลี่ยนไปใชเชื้อเพลิงอื่น เนื่องจากราคาน้ํามัน
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดผลที่ตามมา คือ ความตองการใชน้ํามันลดลง 

4. เฉลย 3) too  
   ตองแกเปน so เพื่อใหเปนไปตามโครงสราง so + Adj. + that    

จะไดวา ...so dark that... แปลวา ...มืดมากเสียจนกระทั่ง...  
5. เฉลย 2) seeing 
   แกเปน to see เพราะการใชกริยา allow จะใชโครงสรางวา allow 

someone to do (V1) something  
6. เฉลย 2) closely 
   จะตองแกเปน close เพราะ watch ในประโยคนี้เปนคํานาม สังเกต

ไดจากคําวา a  ซึ่งเปนคํานําหนานาม (Article) คําที่นํามาใชขยายคํานามไดจึง
ตองเปนคําคุณศัพท (Adjective) ไมใชคํากริยาวิเศษณ (Adverb)  

7. เฉลย 1) Flavoring  
   เพราะขอความนี้กลาวถึงการแตงรสชาติน้ําดื่ม ซึ่งหากตองการ

เปลี่ยนรูปคํากริยาใหเปนคําคุณศัพท เพื่อนํามาขยายคํานาม จะตองทําใหอยูใน
รูป Past Participle (V3) เพื่อสื่อวาคํานามนั้นเปนผูถูกกระทํากริยา ตองแก
เปน Flavored จึงจะถูกตอง 

 หมายเหตุ โดยปกติ water จัดเปนคํานามนับไมได จึงไมเติม s ตอทาย แตใน
ประโยคนี้ตองการใหขอมูลวาน้ําดื่มปรุงแตงมีหลากหลายรสชาติ จึงเติม s เพื่อ
ระบุใหเปนพหูพจน   

8. เฉลย 2) is looked 
   เพราะ The body of the jellyfish ซึ่งเปนประธานของประโยคนี้ 

สามารถมีสภาพใดสภาพหนึ่งไดเอง จึงไมจําเปนตองใชรูปกริยาเปน is looked 
ซึ่งจะใชในรูปประโยคที่ประธานเปนผูถูกกระทํา (passive voice) ที่ถูกตอง    
จึงตองเปลี่ยนเปน looks  

9. เฉลย 3) its 
   ตองเปลี่ยน its เปน their เพราะงานจิตรกรรม/ภาพวาดตางๆ  

(paintings) เปนพหูพจน จึงตองใชคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(Possessive Adjective) ใหสอดคลองกับพจนของประธาน  

10. เฉลย 4) trying  
   เพราะ or จะใชเชื่อมคําหรือขอความที่มีโครงสรางเดียวกัน ในขอนี้ 

or ใชเชื่อม to get..., to test... ดังนั้น หลัง or จึงตองเปน to try  
11. เฉลย 3) to park 
   แกเปน parking เพราะใช and เปนคําเชื่อม หากกริยาที่อยูหนา 

and อยูในรูป Present Participle (Ving ในประโยคนี้ คือ getting) กริยาที่
อยูขางหลัง and ก็ตองอยูในรูป Present participle (Ving) เชนเดียวกัน 

 
12. เฉลย 1) have been encouraging 
   ประธานของประโยคนี้ คือ People เปนผูไดรับผลจากกริยา 

encourage แสดงวาประโยคนี้ตองใชรูปแบบเปน passive voice จึงตอง
เปลี่ยนรูปกริยาที่ใชใหถูกตอง เปน have been encouraged  

13. เฉลย 3) affects  
   ตองแกเปน effects ซึ่งเปนนาม เพราะคุณศัพทใชขยายกริยาไมได  
14. เฉลย 2) sit 
   ประโยคนี้ใช Past Simple Tense สังเกตไดจากคํากริยา (put, 

drank, left) ดังนั้น จึงตองเปลี่ยน sit ใหอยูในรูปกริยาชอง 2 เชนกัน โดย
เปลี่ยนเปน sat   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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