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Choose the best answer.  
1. When Kiti’s girlfriend phoned to tell Kiti that she couldn’t go out 

with him on Saturday, he was upset and said: “....................” 
 1) You must go with me. 
 2) You don’t want to go with me, do you? 
 3) Poor me. 
 4) That’s too bad.  
2. You want to invite someone you have just met to go to the 

theatre with you. You should say: “....................” 
 1) May I go to the theatre? 
 2) Would you like to come to the theatre? 
 3) You would like to go to the theatre, wouldn’t you? 
 4) Do you think you should go to the theatre?  
3. Your friend refuses to go to your party because he has to read a 

lot. You should say to him: “I know you’ve got a lot of research to do, 
but .................... .” 

 1) do it   2) don’t do it 
 3) overdo it   4) don’t overdo it  
4. You went to a party and you met a girl you want to talk to. What 

should you say to her? 
 1) Hey! Let’s have a little chat. What’s your name? 
 2) I’m sorry. You didn’t know me. My name is Jim Young. 
 3) Pardon me. Do you know me? I’d like to know you. 
 4) Excuse me. I don’t think we have met. My name is Jim Young.  
5. You see someone lifting a heavy basket. You want to help. You 

should say: “....................” 
 1) Can I be helpful?  2) Can I give you a hand? 
 3) Let me hand it to you.  4) Let’s help each other.  
6. Every year we .................... 450000 tonnes of lead into the air all 

over the world. 
 1) send out   2) sent out 
 3) had sent out   4) have sent out  
7. Air traffic controllers work in traffic control towers, radar rooms, or 

en route centres, .................... your flight as it passes through their 
airspace. 

 1) handing off   2) who handing off 
 3) handing off what  4) hand off  

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ..........A.......... you finish all your homework, ..........B.......... . 
 A. 1. Although 2. However 3. Furthermore 4. If 
 B. 1. you can watch television 
  2. you will have watched television 
  3. you have watched television 
  4. you watched television 
 1) A-2 / B-3 2) A-2 / B-1 3) A-4 / B-2 4) A-4 / B-1 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) That’s too bad. 
   เมื่อคนรักของกิติโทรศัพทมาหาเขาเพื่อบอกวาเธอออกไปกับเขาใน

วันเสารไมได เขาผิดหวัง แลวพูดวา “นาเสียดายจัง” 
   That’s too bad. = นาเสียดายจัง 
   เปนสํานวนที่ใชแสดงความผิดหวัง จึงนํามาใชในสถานการณนี้ได 
  1) You must go with me. = เธอตองไปกับฉัน 
  2) You don’t want to go with me, do you? = เธอไมตองการ

ไปกับฉันใชไหม 
  3) Poor me. = ฉันนาสงสารจัง  
2. เฉลย 2) Would you like to come to the theatre? 
   คุณตองการเชิญคนที่คุณเพิ่งไดพบไปดูภาพยนตรกับคุณ คุณควร

พูดวา คุณตองการจะไปดูหนังดวยกันไหม 
   Would you like to come to the theatre? = คุณตองการจะ

ไปดูหนังดวยกันไหม 
   สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) May I go to the theatre? = ขอฉันไปดูหนังไดไหม 
  3) You would like to go to the theatre, wouldn’t you? =   

คุณตองการจะไปดูหนังไมใชเหรอ 
  4) Do you think you should go to the theatre? = คุณคิดวา

คุณควรไปดูหนังไหม  
3. เฉลย 4) don’t overdo it 
   เพื่อนของคุณปฏิเสธที่จะไปรวมงานเลี้ยงของคุณ เพราะเขาตองอาน

หนังสือมากๆ คุณควรพูดกับเขาวา “ฉันรูวาเธอมีงานวิจัยตองทํามาก แตก็อยา
หักโหมนักละ”  

   don’t overdo it  = อยาหักโหมนักละ 
   เพราะ overdo หมายถึง ทําบางอยางเกินกําลังของตน วลีขางตน

จึงหมายความวาอยาทํางานหนักจนเกินไป ซึ่งเหมาะกับสถานการณ 
  1) do it = ทําซะ 
  2) don’t do it = อยาทํา  
  3) overdo it = ทําหนักๆ เลย  

4. เฉลย 4) Excuse me. I don’t think we have met. My name is Jim 
Young. 

   คุณไปงานเลี้ยง แลวพบหญิงสาวที่คุณตองการสนทนาดวย คุณ
ควรพูดกับเธอวาอยางไร 

   Excuse me. I don’t think we have met. My name is Jim 
Young. = ขอโทษนะครับ ผมวาเราไมเคยเจอกันมากอน ผมชื่อจิม ยังครับ 

   เมื่อตองการเขาไปพูดคุยกับบุคคลที่ไมเคยรูจักมากอน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสุภาพสตรี ควรใชคําพูดที่สุภาพ ทั้งนี้ คูสนทนาฝายชายตองทักทาย
และแนะนําตัวเองกอนเสมอ  

  1) Hey! Let’s have a little chat. What’s your name?  
 = นี่ มาคุยกันสักหนอยสิ ชื่ออะไรเหรอ 
  2) I’m sorry. You didn’t know me. My name is 
 Jim Young. = ผมขอโทษ คุณไมรูจักผม ผมชื่อจิม ยัง 
  3) Pardon me. Do you know me? I’d like to 
 know you. = ขอโทษนะครับ คุณรูจักผมไหม ผมอยากรูจักคุณ  
5. เฉลย 2) Can I give you a hand? 
   คุณเห็นใครบางคนถือตะกราที่หนัก คุณตองการชวยเขา คุณควรพูด

วา “ใหฉัน/ผมชวยไหม” 
   Can I give you a hand? = ใหฉัน/ผมชวยไหม 
   เปนสํานวนที่มีความหมายเชนเดียวกับ Can I help you? จึงใชใน

สถานการณเชนนี้ได 
  1) Can I be helpful? = ฉัน/ผมพอจะชวยเหลือไดไหม 
  3) Let me hand it to you. = ใหฉัน/ผมสงมันใหคุณเถอะ 
  4) Let’s help each other. = ชวยๆ กันหนอยเถอะ  
6. เฉลย 1) send out 
   ทุกๆ ปเราปลอยตะกั่ว 450000 ตัน ออกสูอากาศทั่วโลก 
   send out = ปลอย 
   เพราะประโยคนี้กลาวถึงเรื่องราวในปจจุบัน สังเกตไดจาก every 

year จึงตองใช present simple tense   
7. เฉลย 1) handing off 
   เพราะ Air traffic controllers เปนคน จึงกระทํากริยา hand off 

ไดเอง เมื่อตองการใช participial phrase เพื่อเสริมรายละเอียด ใหใชรูป 
present participle (Ving) ขึ้นตนวลีชนิดนี้ ตัวเลือก 1) จึงถูกตอง 

  2) และ 3) ผิด เพราะประโยคหลักตองมีกริยาแทเพียงคําเดียว คือ 
work จึงใช who และ what เพื่อเชื่อมกับประโยครองไมได 

  4) ผิด เพราะ hand off เปน V1 อีกทั้งไมมีสันธาน and จึงใชไมได  
8. เฉลย 4) A-4 / B-1 
   ถาเธอทําการบานเสร็จหมดแลว เธอก็ดูโทรทัศนได 
   A. 4. If 
    โครงสรางประโยคเงื่อนไข (conditional sentence) รูปแบบที่ 1 

คือ If/Unless + S + V1 + S + will/can/may + bare infinitive เมื่อ
พิจารณาคําที่กําหนดใหแลว คําที่นํามาเติมลงในชองวาง A ไดจึงเปน If 

   B. 1. you can watch television 
    อนุประโยคหลัก (main clause) ของประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 1 

ตองเปนประโยคที่ใช future simple tense หรือประโยคที่มีกริยาชวย can 
หรือ may ปรากฏอยู ประโยคที่จะเติมลงในชองวาง B ไดจึงตองมีกริยาชวย
ชนิด modal และกริยาที่ตามหลังจะตองเปน bare infinitive (กริยาที่ไม
เปลี่ยนรูปและไมมี to นําหนา) ดังนั้น you can watch television จึงถูกตอง  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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