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Choose the underlined part which makes the sentence     
incorrect. (Items 1-3)  
1. The small chair was a lot comfortable than the large one. 
    1) 2) 3)  4)  
2. Have you write a reply to your grandmother to thank her for the 
  1) 2) 3) 4)  
 present?   
3. Amy sits beside me in class while Rachel sits between me. 
  1) 2) 3) 4)  
Choose the best alternative. (Items 4-7)  
4. We are looking forward ..................... going out at the weekend. 
 1) for 2) and 3) to 4) by  
5. She spent the whole Sunday .................... her lessons. 
 1) are reviewing   2) is reviewing 
 3) reviewing   4) will review  
6. 

 Planting roses is easy if you follow these steps. First, you need 
to measure the diameter of the roots. Next, you must dig a hole 
twice as big as that diameter. This hole should be so deep that 
the roots have plenty of room to grow. Mix some rose fertilizer 
with the soil at the bottom of the hole; this is to help the rose to 
flower later. The next step is to form a little hill in the middle of 
the hole. You are going to spread out the roots over the top of 
this hill. Hold the rose firmly with one hand and spread out the 
roots with you other hand. Be careful not to break the roots since 
they are quite delicate. While you a holding the plant with one 
hand, pat the soil down gently around the roots. Continue putting 
soil over the roots until the area around the plant is filled up                                                                     
to a level a little low than the soil level around it. Finally, water 
your plant thoroughly. With enough water and some sunshine, 
you should see your rose plant begin to grow leaves in a few weeks.  

 What is the main point of this paragraph? 
 1) Opinion of planting the rose 
 2) Instructions for planting the rose 
 3) Direction for planting the rose 
 4) Suggestion for planting the rose 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. A : Ms.Copperfield told me that your business has been badly 

affected by the stormy weather this month. 
 B : Yes. Sales of our major products have dropped by 30%. 
 A : Don’t worry. Things will improve after September. 
 B : ........................................ 
 1) I hope so!   2) I’m in love. 
 3) I’m in a very good mood. 4) I’m with you. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) comfortable 
   ตองเปลี่ยน comfortable เปน more comfortable  
   เนื่องจากประโยคนี้มี than ซึ่งเปนคําที่แสดงการเปรียบเทียบขั้น

กวา คุณศัพทที่วางไวดานหนาจึงตองอยูในรูปคุณศัพทขั้นกวา 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา เกาอี้ตัวเล็ก

สบายกวาเกาอี้ตัวใหญมาก 
 เพิ่มเติม คําที่แสดงการเปรียบเทียบ (Comparison) ในภาษาอังกฤษมีหลายคํา 

ตัวอยางเชน than, any other ... , the ขั้นกวา + the ขั้นกวา   
2. เฉลย 2) write 
   ตองเปลี่ยน write เปน written  
   เนื่องจากโครงสรางประโยคคําถามใน Present Perfect Tense คือ 

Has/Have + Subject + V3 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา เธอเขียน

จดหมายตอบยาย/ยาของเธอเพื่อขอบคุณสําหรับของขวัญแลวหรือยัง  
3. เฉลย 4) between 
   ตองเปลี่ยน between เปน behind/in front of  
   เนื่องจาก between เปนบุพบทบอกตําแหนงที่ใชเพื่อแสดงวานาม

หรือสรรพนามหนึ่งนั้นมีนามหรือสรรพนามอื่นขนาบอยูทั้งสองดาน ซึ่งยอมตอง
มีจํานวนมากกวาหนึ่ง โดยนิยมใช and รวมดวย ประโยคนี้จึงตองเปลี่ยนไปใช
บุพบทคําอื่น เชน behind หรือ in front of 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา เอมี่นั่งขางฉัน 
ในคาบเรียน ในขณะที่เรเชลนั่งหลัง/หนาฉัน  

4. เฉลย 3) to 
   พวกเรากําลังเฝารอที่จะออกไปเที่ยวในวันสุดสัปดาห 
   to = ที่จะ 
   look forward เปน phrasal verb หมายถึง เฝารอ, ตั้งตารอคอย 

มีโครงสรางการใช คือ look forward + to + Gerund/Noun  

5. เฉลย 3) reviewing 
   เธอใชเวลาในวันอาทิตยทั้งวันทบทวนบทเรียน 
   reviewing = ทบทวน 
   spend เปนสกรรมกริยา หรือคํากริยาที่ตองการกรรม (Transitive 

Verb) คําที่นํามาใชเปนกรรมของ spend จะเกี่ยวของกับเวลา เงินตรา หรือ
พลังงาน (ในที่นี้เปนเวลา คือ the whole Sunday) หากตองการใชคํากริยา
อื่นๆ ตามหลัง spend คํากริยานั้นจะตองอยูในรูป Ving เสมอ  

6. เฉลย 2) Instructions for planting the rose 
   การปลูกกุหลาบเปนเรื่องงาย ถาคุณทําตามขั้นตอนตอไปนี้ อันดับ

แรก คุณจําเปนตองวัดเสนผานศูนยกลางของราก ตอมา คุณตองขุดหลุมใหญ
เปน 2 เทาของเสนผานศูนยกลางที่วัดได หลุมนี้ควรลึกพอที่จะมีพื้นที่ใหราก
แตกแขนงได ผสมดินกับปุยสําหรับกุหลาบโรยลงในกนหลุม ปุยนี้จะชวยให
กุหลาบออกดอกในภายหลัง ขั้นตอนตอไปก็คือกอเนินดินเล็กๆ จากตรงกลาง
หลุม เพื่อใหรากแตกแขนงเหนือบริเวณนี้ ถือตนกุหลาบไวแนนๆ ในมือขางหนึ่ง 
แลวแผรากกุหลาบดวยมืออีกขางหนึ่ง ระวังไมใหรากขาด เพราะรากคอนขาง
บอบบาง ขณะที่คุณถือตนกุหลาบหยอนลงในหลุมปลูกดวยมือขางหนึ่งอยู ใหใช
มืออีกขางหนึ่งตบดินบริเวณรากและโคนตนลงเบาๆ เติมดินกลบรากไปเรื่อยๆ 
จนกวาดินในบริเวณหลุมปลูกจะต่ํากวาระดับพื้นดินรอบๆ เพียงเล็กนอย สุดทาย 
รดน้ําตนกุหลาบใหทั่วถึง เมื่อไดรับน้ําที่เพียงพอและแสงแดดที่เหมาะสม คุณจะ
เห็นตนกุหลาบที่ปลูกไวเริ่มแตกใบภายใน 2-3 สัปดาห 

   โจทยถามวา อะไรคือประเด็นหลักของยอหนานี้ 
   Instructions for planting the rose = ขั้นตอนสําหรับการปลูก

กุหลาบ 
   เพราะยอหนาขางตนไดบอกวิธีปลูกกุหลาบเอาไวเปนขั้นเปนตอน 

สังเกตไดจากคําที่ใชระบุลําดับหรือขั้นตอน ตัวอยางเชน First, Next, Finally  
  1) Opinion of planting the rose = ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูก

กุหลาบ 
  3) Direction for planting the rose = คําสั่งเกี่ยวกับการปลูกกุหลาบ 
  4) Suggestion for planting the rose = ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ปลูกกุหลาบ  
7. เฉลย 1) I hope so! 
   เอ : คุณคอปเปอรฟลดบอกผมวาธุรกิจของคุณไดรับผลกระทบ

อยางหนักจากพายุฝนฟาคะนองในเดือนนี้ 
   บี : ใช ยอดจําหนายผลิตภัณฑหลักหายไป 30 เปอรเซ็นต 
   เอ : ไมตองกังวลหรอก ทุกอยางจะดีขึ้นหลังเดือนกันยายน 
   บี : ฉันก็หวังวาอยางนั้น 
   I hope so! = ฉันก็หวังวาอยางนั้น 
   ใชพูดเพื่อแสดงความหวังของตนวาจะเปนแบบเดียวกับที่ผูอื่นพูด 
  2) I’m in love. = ฉันมีความรัก 
  3) I’m in a very good mood. = ฉันอารมณดีมาก 
  4) I’m with you. = ฉันอยูขางเธอ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


