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Direction :  Choose the best alternative.  
1. Situation : Nat would like to buy a drink from a vending 

machine, but he does not know how the machine 
works. 

 Nat : Excuse me. I’d like to buy a drink from this 
machine, ..........A.......... 

 Stranger : ..........B.......... 
 Nat : A can of cola. 
 Stranger : Just insert the coin into the slot then select the drinks. 
 A. 1. I don’t have a coin. 
  2. could you show me how it works? 
  3. could you buy me some drinks? 
  4. where is a vending machine? 
 B. 1. Don’t worry.  2. Just a moment. 
  3. Could you do me a favor? 4. Sure, what would you like? 
 1) A-2 / B-4 2) A-2 / B-1 3) A-3 / B-4 4) A-1 / B-1  
2. Who ..........A.......... to ..........B..........? 
 A. 1. do want 2. does want 3. wanting 4. wants 
 B. 1. read the book first 2. reading first book 
  3. the book read  4. first reading 
 1) A-3 / B-2 2) A-3 / B-1 3) A-4 / B-1 4) A-4 / B-2  
3. ..........A.......... an article to ..........B.......... in the next issue of the 

magazine? 
 A. 1. You can write  2. Can you write 
  3. Are you write  4. Can you writing 
 B. 1. include   2. included 
  3. be included  4. be including 
 1) A-3 / B-3 2) A-2 / B-4 3) A-4 / B-3 4) A-2 / B-3  
4. There ..........A.......... no ..........B.......... . 
 A. 1. is 2. are 3. has 4. have 
 B. 1. space for shared 2. share space 
  3. sharing of space 4. be shared space 
 1) A-3 / B-1 2) A-2 / B-4 3) A-1 / B-3 4) A-4 / B-3  
5. The firemen ..........A.......... the fire quickly but the house 

was ..........B.......... . 
 A. 1. put off 2. put out 3. blow up 4. take out 
 B. 1. burn down   2. burnt down 
  3. burning down  4. down burn 
 1) A-1 / B-2 2) A-2 / B-2 3) A-2 / B-1 4) A-2 / B-3 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) A-2 / B-4 
   สถานการณ :  นัทตองการซื้อเครื่องดื่มจากตูขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ 

แตไมทราบวิธีใชตูดังกลาว 
   A. 2. could you show me how it works? = ชวยสาธิตใหดู

หนอยไดไหมวามันทํางานยังไง 
     สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
    1. I don’t have a coin. = ฉัน/ผมไมมีเหรียญ 
    3. could you buy me some drinks? = ชวยซื้อเครื่องดื่ม  

ใหฉัน/ผมไดไหม 
    4. where is a vending machine? = ตูขายของอัตโนมัติ  

อยูที่ไหน 
   B. 4. Sure, what would you like? = แนนอน คุณอยากได

อะไรละ 
     เพราะนัทตอบวาตองการโคลาหนึ่งกระปอง 
    1. Don’t worry. = ไมตองหวง 
    2. Just a moment. = รอสักครู 
    3. Could you do me a favor? = ชวยทําอะไรใหฉัน/ผม

หนอยไดไหม  
2. เฉลย 3) A-4 / B-1 
   ใครตองการอานหนังสือกอน 
   A. 4. wants 
    2. คําถามที่ขึ้นตนดวย Who มักใชถามเกี่ยวกับผูกระทํา 

(ประธานของการกระทํา) ดังนั้นการเรียงลําดับคําในคําถามจึงเรียงในลักษณะ
เดียวกับประโยคบอกเลา กลาวคือ ขึ้นตนดวยประธาน แลวตามดวยกริยา 
โจทยขอนี้จึงตองการกริยาตามหลัง Who ทันที และเมื่อคําถามใช Present 
Simple Tense กริยาตองเติม s ตอทาย เนื่องจาก Who มักใชเพื่อถามถึง
บุคคลหนึ่งคนเปนหลัก จึงถือเปนเอกพจน บุรุษที่ 3  

   B. 1. read the book first 
     กริยาที่ตามหลัง to ไดตองเปน Infinitive หรือกริยาที่ไม

เปลี่ยนรูป และ read เปนกริยาที่ตองการกรรม (Transitive Verb) จึงตอง
ตามดวยกรรมที่เหมาะสม นั่นคือ the book แลวคอยตามดวยสวนเติมเต็ม 
(Complement) คือ first ซึ่งเปนกริยาวิเศษณ ใหความหมายวากระทํากริยา 
read เปนคนแรก 

3. เฉลย 4) A-2 / B-3 
   คุณชวยเขียนบทความลงในนิตยสารฉบับถัดไปไดไหม 
   A. 2. Can you write 
     โจทยลงทายดวยเครื่องหมายคําถาม (?) โดยทั่วไป หาก

คําถามไมไดขึ้นตนดวยคําบอกคําถาม (Question Word) เชน What, Where, 
When, Why, How, etc. แลว ก็จะตองขึ้นตนดวยกริยาชวย (Auxiliary) 
และ Can เปนกริยาชวยชนิด modal กริยาที่ตามหลัง Can ซึ่งเปนกริยาหลัก 
จะตองเปน bare  infinitive (กริยารูปเดิมที่ไมมี to นําหนา) 

   B. 3. be included 
     อนุประโยคที่ขึ้นตนดวย to ในที่นี้ใชรูปแบบ Passive 

Voice เพื่อบงบอกวาจะนําบทความที่เขียนไปรวบรวมและตีพิมพลงในนิตยสาร 
ดังนั้นหลัง to จึงตองมี be ซึ่งอยูในรูป bare infinitive แลวตามดวย Past 
Participle (V3) ซึ่งรูปกริยาชองที่ 3 ที่ถูกตองของ include ก็คือ included   

4. เฉลย 3) A-1 / B-3 
   ไมมีพื้นที่ที่ใชรวมกัน 
   A. 1. is 
     There is และ There are มาจากโครงสราง There + be 

แปลวา มี   ใชขึ้นตนประโยคได สวน have และ has แปลวา มี เชนกัน แตตอง
มีคํานามหรือคําสรรพนามที่ทําหนาที่ประธาน จึงจะนํามาใชได โจทยขอนี้มี no 
ตามหลัง There + be เพื่อสื่อความหมายวาไมมี เมื่อไมมีสิ่งใดเลย ก็นับวาเปน
เอกพจน There + be ที่ใชกับคํานามเอกพจนจึงเปน There is 

   B. 3. sharing of space 
     คําที่ตามหลัง no จะตองเปนคํานาม โดย sharing เปน 

Gerund ที่ไดจากการเติม ing ตอทายคํากริยา share เพื่อเปลี่ยนสถานะมา
เปนคํานาม โดยทําหนาที่ในประโยคไดเชนเดียวกับคํานามทั่วไป  

5. เฉลย 2) A-2 / B-2 
   พนักงานดับเพลิงเรงดับไฟ แตบานก็ถูกไฟไหมจนหมด 
   A. 2. put out 
     เปน Phrasal Verb ที่มีความหมายเหมาะสม เพราะประโยค 

นี้กลาวถึงพนักงานดับเพลิงและไฟ Phrasal Verb ที่มีความหมายวาดับ ซึ่งใช
กับเปลวไฟและแสงจากไฟฟา คือ put out 

   B. 2. burnt down 
     Phrasal Verb ที่มีความหมายวาไหมจนหมด คือ burn 

down แตอนุประโยคหลังในโจทยขอนี้ใช Passive Voice เพราะตองการให
ความสําคัญกับกรรม (ผูถูกกระทําหรือไดรับผลจากเหตุการณ) โครงสรางของ 
Passive Voice คือ Subject (เดิมเปน Object ในประโยคที่ใชรูปแบบ 
Active Voice) + Verb to be + Past Participle (กริยาชองที่ 3) โจทยขอนี้
มี was ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ Verb to be อยูในประโยคแลว ดังนั้น
กริยา burn ใน burn out จึงตองเปลี่ยนรูปเปนชองที่ 3 คือ burnt  

  
 ขอควรจํา หากตองการเปลี่ยนรูปของ Phrasal Verb ใหสอดคลองกับกาลและ

ประธาน ใหเปลี่ยนเฉพาะสวนที่เปนกริยาเทานั้น โดยสวนที่เปนบุพบทใหคงเดิมไว
ทุกประการ 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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