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Speaking :  Items 1-5 
Direction : Choose the alternative which best completes 

the dialogue.  
Tom asks Adam to go to Krabi for a sports trip next week 
with him. 
Tom  : We’re having a sports trip to Krabi next week. 
Adam  : That sounds good. ..........1.......... 
Tom  : We play quite a lot of extreme sports, but our favorite 

is kayaking and rafting. Would you like to join us? 
Adam  : No. ..........2.......... Any more suggestions? 
Tom  : We’ll also go trekking on the back of the elephant. If 

you like nature trails, ..........3.......... . 
Adam  :  That sounds cool! OK, I’ll join you. ..........4.......... 
Tom  :  Yes. You need a sleeping bag, a water bottle and 

trekking shoes. 
Adam  :  But I don’t have that kind of shoes. Can I bring my 

tennis shoes instead? 
Tom  : Tennis shoes are not good for trekking. You need the 

shoes that are light, comfortable and give good ankle 
support. 

Adam  : I see. By the way, will you have anything ..........5.......... 
than trekking such as sunbathing or sight-seeing? 

Tom  : Nope! We are extreme sport lovers. That’s what we do 
when we go to Krabi.  

1. 1) What kind of sport is that? 
 2) Why are you going to Krabi? 
  3) What sport do you play there? 
 4) Why are you interested in sport?  
2. 1) I’m very good at water sports. 
 2) I’m not interested in water sports.  
  3) I love fresh air and sunbathing. 
 4) I don’t want a life jacket and a helmet.  
3. 1) don’t come to Krabi 2) you can shoot elephants 
  3) you’ll enjoy riding elephants 4) you can go shopping in Krabi  
4. 1) Do you need anything else? 
 2) Do I need to bring anything? 
 3) Can I bring anything for you? 
 4) Is everything ready for the trip?  
5. 1) faster   2) stronger 
 3) more relaxing   4) more dangerous 

 
 
 
 
 
 
 
  
Writing :  Items 6-7 
Direction : Choose the most appropriate answer.  
6. He couldn’t lift the table, ................... . 
 1) nor could I    2) I couldn’t neither 
 3) no more could I  4) either I could  
7. He denied .................... the money, but his fingerprints were all 

over his boss’s desk. 
 1) stealing 2) to steal 3) not stealing 4) not to steal 
  

เฉลย 
 
ทอมชวนอดัมเพื่อไปเลนกีฬากับเขาที่กระบี่ในสัปดาหหนา 
ทอม : พวกเราตั้งใจจะไปเลนกีฬาที่กระบี่อาทิตยหนา 
อดัม : เขาทาดีนะ พวกนายจะไปเลนกีฬาอะไรกันที่นั่นละ 
ทอม : พวกเราชอบเลนกีฬาเอ็กซตรีม แตกีฬาโปรดก็คือพายเรือคายัคและลอง

แพ นายจะไปกับพวกเราไหมละ 
อดัม : ไมละ เราไมสนใจกีฬาทางน้ํา มีอยางอื่นอีกไหม 
ทอม : พวกเราจะขี่ชางเขาไปเที่ยวในปาดวย ถานายชอบเสนทางธรรมชาติ นาย

จะสนุกกับการขี่ชาง 
อดัม : ฟงดูเขาทา งั้นเราไปดวย แลวเราตองเตรียมอะไรบางละ 
ทอม : ก็มีถุงนอน ขวดน้ํา แลวก็รองเทาสําหรับเดินปา 
อดัม : แตเราไมมีรองเทาเดินปา ใสรองเทาเลนเทนนิสไปแทนไดไหม 
ทอม : รองเทาเลนเทนนิสไมเหมาะกับการเดินปานะ นายตองใสรองเทาที่เบา 

สบายและก็รองรับขอเทาไดดี 
อดัม : เขาใจละ เออ แลวพวกนายจะไปทําอะไรที่มันสบายๆ กวาการขี่ชางเขาปาไหม 

เชน อาบแดด หรือไมก็เดินชมวิว 
ทอม : ไมหรอก พวกเราเปนพวกรักกีฬาเอ็กซตรีม นั่นคือสิ่งที่พวกเราทําเมื่อไป

เที่ยวที่กระบี่  
1. เฉลย 3) What sport do you play there? 
   What sport do you play there? = พวกนายจะไปเลนกีฬา

อะไรกันที่นั่นละ 
   สัมพันธกับคําตอบที่ตามมา 
  1) What kind of sport is that? = นั่นเปนกีฬาชนิดไหน  
  2) Why are you going to Krabi? = ทําไมเธอจะไปที่กระบี่ 
  4) Why are you interested in sport? = ทําไมเธอสนใจกีฬา  
2. เฉลย 2) I’m not interested in water sports. 
   I’m not interested in water sports. = เราไมสนใจกีฬาทางน้ํา 
   สอดคลองกับคําปฏิเสธกอนหนาและขอความที่ตามมา 
  1) I’m very good at water sports. = ฉันถนัดกีฬาทางน้ํามาก 

  3) I love fresh air and sunbathing. = ฉันชอบอากาศสดชื่นและ
การอาบแดดมากๆ 

  4) I don’t want a life jacket and a helmet. = ฉันไมตองการ
เสื้อชูชีพและหมวกนิรภัย  

3. เฉลย 3) you’ll enjoy riding elephants 
   you’ll enjoy riding elephants = นายจะสนุกกับการขี่ชาง 
   ประโยคนี้เปนประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 1 ใชกลาวถึงเหตุการณ/

การกระทําที่เปนเหตุเปนผลกัน โครงสราง คือ If + S. + V1, S. + will + V1 
ตัวเลือก 3) จึงถูกตองทั้งความหมายและไวยากรณ ทั้งยังมีใจความที่สอดคลอง
กับประโยคกอนหนาอีกดวย 

  1) don’t come to Krabi = อยามาที่กระบี่ 
  2) you can shoot elephants = คุณยิงชางได 
  4) you can go shopping in Krabi = คุณไปซื้อของในกระบี่ได  
4. เฉลย 2) Do I need to bring anything? 
   Do I need to bring anything? = แลวเราตองเตรียมอะไรบางละ 
   สอดคลองกับประโยคกอนหนาและคําตอบที่ตามมา 
  1) Do you need anything else? = เธอตองการอะไรเพิ่มอีกไหม 
  3) Can I bring anything for you? = ฉันเอาอะไรมาใหเธอบางดีไหม 
  4) Is everything ready for the trip? = ทุกอยางสําหรับการ

เดินทางพรอมไหม  
5. เฉลย 3) more relaxing 
   more relaxing = สบายๆ กวา 
   ความหมายสอดคลองกับบริบท โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวอยางกิจกรรม

ที่ยกมาประกอบ 
  1) faster = เร็วกวา 
  2) stronger = แข็งแรงกวา 
  4) more dangerous = อันตรายกวา  
6. เฉลย 1) nor could I 
   เขายกโตะตัวนั้นไมได ฉันก็ยกไมไดเหมือนกัน 
   nor could I = ฉันก็...ไมไดเหมือนกัน 
   nor ใชตามหลังประโยคปฏิเสธ เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมที่มีความหมาย

เชิงปฏิเสธ ซึ่งจะทําใหสอดคลองกับขอความดานหนา มีโครงสรางการใช คือ 
nor  + กริยาชวย (auxiliary/modal) + นาม/สรรพนามที่เปนประธาน  

  2), 3) และ 4) ผิดความหมายและไวยากรณ  
 ขอควรจํา หากนําบุรุษสรรพนามมาทําหนาที่ประธานของประโยคที่ขึ้นตนดวย 

nor บุรุษสรรพนามนั้นจะตองอยูในรูปที่ใชเปนประธาน (Subjective Personal 
Pronoun หรือ Subject Pronoun) เสมอ  

7. เฉลย 1) stealing 
   เขาปฏิเสธวาไมไดขโมยเงิน แตปรากฏรอยนิ้วมือของเขาทั่วโตะ

ทํางานของเจานาย 
   stealing = ขโมย 
   กริยา deny ตองตามดวยนามหรือ Gerund (กริยาที่เติม ing 

ตอทาย ทําหนาที่ไดเสมือนคํานาม) หรือ that-clause (อนุประโยคที่ขึ้นตนดวย 
that ใชเพื่อขยายความ) และ deny + Ving มีความหมายวา ปฏิเสธวาไม... จึง
ไมตองใช not อีก 

  2), 3) และ 4) ผิดไวยากรณ  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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