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Choose the best alternative.  
1. Ida : Which one is better? 
 Max : ........................................ 
 Ida : Come on, can’t you make up your mind for once? 
 Max : Well, this one really reminds me of you, but I know 

you like the other one. 
 1) It’s for free.   2) I have no time. 
 3) I get a job.   4) I have no idea.  
2. Yuling : I think we should get something to eat. 
 Linda : Are you hungry? 
 Yuling : Hungry? .................... 
 Linda : There is an Italian restaurant near here. 
 Yuling : Is the food very hot? 
 Linda : It’s kind of hot, but it’s very tasty. 
 1) I’m married.   2) Get out of my way! 
 3) I’m green with envy. 4) I’m starving!  
3. Mr.Brown : I’m afraid I might be late for the meeting. 
 Ms.Phelps : Anyway, ....................., please. 
 1) try your luck   2) take a risk 
 3) do hurry up   4) have a good time  
4. If the storm had not frightened them, the kids ..................... all 

night. 
 1) would have slept  2) would sleep 
 3) will sleep   4) slept 
 
Choose the underlined part which is grammatically wrong.  
5. If somebody is looking for work, it would worth checking the 
   1) 2) 3) 4) 
 advertisement in the newspapers.  
6. I hope you will kind consider my application for a job in your 
   1) 2) 3) 4)  
 company. 
 
Read the paragraphs below, then answer the questions.  
7. Researchers from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
found that droplets from coughs and sneezes can actually travel up to 
200 times farther than previously thought! So next time you have to 
sneeze or cough, remember the importance of covering your mouth! 
 What is the main goal of this paragraph? 
 1) to compare  2) to discuss 3) to describe  4) to complain 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. Before you put on that Angry Birds costume and exhaust yourself 
roving from door to door pandering for candy, take a minute to reflect 
on the tradition in which you are taking part. Halloween is believed 
to have come from an ancient Celtic festival dating back some 2,000 
years. November 1st was the Celtic New Year and marked the end of 
summer to the Celts, so they celebrated on its eve by wearing 
costumes made of animal skins and dancing around bonfires. Over 
the next two millennia, this primitive celebration grew to be candy 
fueled costume ball that we know today. 
 Which should be the best title of this paragraph? 
 1) Angry Birds   2) Halloween 
 3) New Year   4) Celtic Festival 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) I have no idea. 
   ไอดา : เลือกอันไหนดีละ 
   แม็กซ : ไมรูสิ 
   ไอดา : เถอะนา ตัดสินใจสักครั้งหนอยเถอะ 
   แม็กซ : คือ ... พูดแลวก็นึกขึ้นได คุณนะพอผมเลือกอยาง 

คุณกลับเอาอีกอยาง 
   I have no idea. = ไมรูสิ 
   มีความหมายเชนเดียวกับ I don’t know. นิยมใชในภาษาพูด 
  1) It’s for free. = ไมตองเสียเงิน (ฟรี) นะ 
  2) I have no time. = ฉันไมมีเวลา 
  3) I get a job. = ฉันไดงานแลว  
2. เฉลย 4) I’m starving! 
   อวี้หลิง : ฉันวาเราไปหาอะไรทานกันเถอะ 
   ลินดา : หิวเหรอ 
   อวี้หลิง : ถามวาหิวมั้ยเหรอ หิวจะตาย 
   ลินดา : มีรานอาหารอิตาเลียนรานหนึ่งแถวๆ นี้ 
   อวี้หลิง : อาหารรานนั้นเผ็ดมากไหม 
   ลินดา : ก็เผ็ดนะ แตอรอยมาก 
   I’m starving! = หิวจะตาย 
   starving เปนคุณศัพท (adjective) แปลวา หิวจัด นิยมใชเพื่อ

เนนความรูสึกของผูพูด 
  1) I’m married. = ฉันแตงงานแลว 
  2) Get out of my way! = ไปไกลๆ เลย 
  3) I’m green with envy. = ฉันอิจฉาตารอน  
3. เฉลย 3) do hurry up 
   คุณบราวน : ฉันเกรงวาฉันอาจจะเขาประชุมสาย 
   คุณเฟลปส : อยางไรเสีย โปรดเรงรีบดวย 

   do hurry up  = เรงรีบ 
   มีความหมายเหมาะสม แมวาโดยปกติแลว จะไมใช Verb to do 

ในประโยคบอกเลาและประโยคขอรองก็ตาม 
  1) try your luck  = ขอใหโชคดี 
  2) take a risk = เสี่ยงหนอยนะ 
  4) have a good time = ขอใหมีชวงเวลาที่ดี  
4. เฉลย 1) would have slept 
   ถาพายุไมไดทําใหพวกเขาหวาดกลัว เด็กๆ คงจะหลับลงไดตลอดคืน 
   would have slept = คงจะหลับ 
   ใชประโยคเงื่อนไข (conditional sentence) รูปแบบที่ 3 เพื่อ

สมมติเหตุการณที่ไมตรงกับความเปนจริงในอดีต มีโครงสราง คือ If + Past 
Perfect Tense (S + had + V3), S + would + have + V3  

5. เฉลย 3) would 
   ตองเปลี่ยน would เปน is เพราะประโยคนี้เปนประโยคเงื่อนไข

รูปแบบที่ 1 ชนิด zero conditional มีโครงสราง คือ If + S + is/am/are + 
Ving, S + V1 ใชเพื่อกลาวถึงเหตุการณที่เปนไปไดในปจจุบัน และประโยค
เงื่อนไขแตละรูปแบบมีโครงสรางดังตอไปนี้ 

 รูปแบบที่ 1 : If + S + be + Ving
V1 (s, es)   

, S + 
will + infinitive
V1 (s, es)  

 รูปแบบที ่2 : If + S + V2 ... , S + would + infinitive ... 
 รูปแบบที่ 3 : If + S + had + V3 ... , S + would + have + V3 ...  
6. เฉลย 2) kind 
   ตองเปลี่ยน kind เปน kindly เพราะ kind เปนคุณศัพท จึงนํามา

ขยาย consider ซึ่งเปนกริยา ไมได  
7. เฉลย 3) to describe 
   นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส หรือเอ็มไอที พบวา

ละอองน้ําลายและเสมหะจากการไอและจามสามารถลอยไปไกลจากจุดเดิมถึง
สองรอยเทา ดังนั้น คราวหนาหากคุณรูสึกอยากจาม อยาลืมวาควรปดปากกอน 

    โจทยถามวา เปาหมายหลักของยอหนานี้คืออะไร 
    to describe = อธิบาย 
   1) to compare = เปรียบเทียบ 
   2) to discuss = อภิปราย 
   4) to complain = รองเรียน, ตําหนิ  
8. เฉลย 2) Halloween 
   กอนที่คุณจะแตงตัวเปนแองกรี้เบิรด และวิ่งจากประตูหนึ่งไปประตู

หนึ่งจนหมดแรงเพื่อขอลูกอม ลองดูที่มาของประเพณีนี้กอน เชื่อกันวาวันฮาโลวีน
มีที่มาจากงานเทศกาลของชาวเซลติกโบราณเมื่อกวา 2,000 ปกอน วันที่ 1 
พฤศจิกายน เปนวันขึ้นปใหมของชาวเซลติก และเปนสัญลักษณของการสิ้นสุด
ของฤดูรอนสําหรับชาวเซลติก ดังนั้น พวกเขาจึงเฉลิมฉลองวันนี้ โดยสวมใส
เครื่องแตงกายที่ทําจากหนังสัตวและเตนรําไปรอบๆ กองไฟ อีกสองพันปตอมา 
การเฉลิมฉลองแบบดั้งเดิมกลายเปนงานรื่นเริงที่ผูคนสวมใสเครื่องแตงกาย
แฟนซีและแจกลูกอมอยางที่เรารูจักกันทุกวันนี้ 

   โจทยถามวา ขอใดเหมาะจะเปนชื่อเรื่องของยอหนานี้ที่สุด 
   Halloween = วันฮาโลวีน 
   เพราะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของยอหนาขางตน 
  1), 3) และ 4) ครอบคลุมเนื้อหาเพียงบางสวนเทานั้น   

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


