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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
Read the dialogue and choose the correct sentences to fill 
in A and B. (Item 1)  
1. Situation : Jane is talking to Jack. 
 Jane : What is your hobby, Jack? 
 Jack : ..........A.......... What about you? 
 Jane : ..........B.......... 
 Jack : It sounds interesting. 
 A : (1) I’m going to the zoo. 
   (2) I don’t like collecting stamps. 
   (3) I collected coins. 
   (4) My hobby is collecting robots. 
 B : (1) I like drawing. 
   (2) I do not have my hobby. 
   (3) It’s good. 
   (4) I went to Paris with my mother. 
 1) A (2) / B (3) 2) A (4) / B (3) 3) A (4) / B (1) 4) A (1) / B (4) 
 
Choose the best answer. (Items 2-9)  
2. Do you .................... clean your teeth after meals? 
  1) just  2) ago  3) already  4) always  
3. Collecting match boxes .................... Tom’s hobby now. 
 1) be 2) being 3) are 4) is  
4. Which word has the same initial sound as “whale”? 
  1) where   2) whose  3) who  4) whole  
5. These are .................... trousers. Please show me .................... . 
 1) they / you 2) their / yours 3) theirs / your 4) their / you  
6. Listen! Orasa .................... .................... violin. 
 1) plays / a   2) played / an 
 3) is playing / the  4) have played / -  
7. Ploy usually .................... very .................... . 
 1) dances / well   2) is dancing / good 
 3) will dance / better 4) has danced / best  
8. Sarah .................... .................... enough to win the contest. 
 1) sings / good   2) sings / well 
 3) sang / good   4) singing / well  
9. .................... Peter .................... that word for you? 
 1) Musts / spell   2) Must / spells 
 3) Must / spell   4) Musts / spells 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) A (4) / B (1) 
   สถานการณ : เจนกําลังคุยกับแจค 
   เจน : งานอดิเรกของเธอคืออะไร แจค 
   แจค : งานอดิเรกของฉันคือการสะสมหุนยนต แลวเธอละ 
   เจน : ฉันชอบการวาดรูป 
   แจค : มันฟงดูนาสนใจนะ 
   ชองวาง A ตอบ (4) My hobby is collecting robots. = งาน

อดิเรกของฉันคือการสะสมหุนยนต 
   เพราะมี What และ your อยูในคําถาม  
   (1) I’m going to the zoo. = ฉันกําลังไปที่สวนสัตว 
   (2) I don’t like collecting stamps. = ฉันไมชอบสะสมแสตมป 
   (3) I collected coins. = ฉันสะสมเหรียญ 
   ชองวาง B ตอบ (1) I like drawing. = ฉันชอบการวาดรูป 
   สอดคลองกับ What about you? และ It sounds interesting. 
   (2) I do not have my hobby. = ฉันไมมีงานอดิเรก 
   (3) It’s good. = มันดี 
   (4) I went to Paris with my mother. = ฉันไปกรุงปารีสกับ

แมของฉัน  
2. เฉลย 4) always 
   คุณทําความสะอาดฟนของคุณหลังมื้ออาหารเสมอๆ ไหม 
   always = เสมอๆ 
   เปนคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ (Adverb of Frequency) นิยม

ใชใน Present Simple Tense เพื่อกลาวถึงการกระทําที่เปนกิจวัตรประจําวัน 
นํามาใชในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธไดเชนเดียวกับในประโยคบอกเลา 

  1) just = เพิ่งจะ ใชใน Present Perfect Tense (Subject + has/ 
have + V3) 

  2) ago = ที่ผานมา ใชใน Past Simple Tense (Subject + V2) 
  3) already = เรียบรอยแลว ใชใน Present Perfect Tense  
3. เฉลย 4) is 
   การสะสมกลองไมขีดเปนงานอดิเรกของทอมในขณะนี้ 
   is = เปน 
   เพราะประธานของประโยคนี้ คือ collecting เปน Gerund (คํานาม

ที่เปลี่ยนรูปมาจากคํากริยาโดยเติม ing ตอทาย) จัดเปนคํานามนับไมได ถือเปน
ประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 รูปของ Verb to be ที่นํามาใชไดจึงตองเปน is 
เชนเดียวกับคํานามนับไดเอกพจน และบุรุษสรรพนาม He, She, It  

4. เฉลย 1) where 
   โจทยถามวา คําใดมีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกับคําวา “whale” 
   where = ที่ไหน 
   อานออกเสียงวา แวร จึงมีเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกับ whale 

= วาฬ ซึ่งอานออกเสียงวา เวล 

  2) whose = ของใคร อานออกเสียงวา ฮูส 
  3) who = ใคร อานออกเสียงวา ฮู 
  4) whole = ทั้งหมด อานออกเสียงวา โฮล  
5. เฉลย 2) their / yours 
   เหลานี้เปนกางเกงขายาวของพวกเขา โปรดแสดงของคุณใหฉันดูหนอย 
   their = ของพวกเขา / yours = ของคุณ 
   โจทยขอนี้วัดความเขาใจเรื่องการใช Possessive Adjective และ 

Possessive Pronoun เพื่อแสดงความเปนเจาของของคํานาม ชองวางแรกอยู
หนาคํานาม trousers แสดงวาตองใชคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(Possessive Adjective) รูปของคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของสําหรับคํานาม
นับไดพหูพจน และบุรุษสรรพนาม they คือ their สวนชองวางที่สองอยูหลัง
กรรมรอง (ในที่นี้ คือ me) และอยูทายประโยค อีกทั้งไมมีคํานาม trousers 
ปรากฏซ้ํา แสดงวาคําที่ใชแสดงความเปนเจาของของคํานามตองนํามาแทนที่
คํานามได นั่นก็คือ คําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive Pronoun) 
รูปของคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของสําหรับบุรุษสรรพนาม you คือ yours    

6. เฉลย 3) is playing / the 
   ฟงซิ! อรสากําลังเลนไวโอลิน 
   is playing = กําลังเลน / the = - 
   ใช Present Continuous Tense กลาวถึงการกระทําหรือ

เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เนื่องจากมี Listen! ซึ่งเปนประโยคคําสั่ง 
(ประโยคที่ขึ้นตนดวยกริยารูปเดิม หรือ infinitive) นําหนามา โดยประโยค
คําสั่งจะใชเพื่อสั่งหรือพูดกันในปจจุบัน โจทยขอนี้มี Orasa ซึ่งเปนชื่อของ
ผูหญิงหนึ่งคน ทําหนาที่เปนประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 รูปกริยาที่นํามาใชไดจึง
เปน is playing และตองใช the นําหนา violin ซึ่งเปนเครื่องดนตรี  

7. เฉลย 1) dances / well 
   ปกติพลอยเตนรําดีมาก 
   dances = เตนรํา / well = ดี 
   ใช Present Simple Tense กลาวถึงการกระทําหรือเหตุการณที่

เกิดขึ้นประจําในปจจุบัน สังเกตไดจากคํากริยาวิเศษณ usually ประโยคนี้มี 
Ploy เปนประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 คํากริยา dance จึงตองเติม s ตอทาย
เปน dances และหากตองการใชคําที่ขยายคํากริยา dances ใหใชคํากริยา
วิเศษณ (Adverb) มาขยาย รูปคํากริยาวิเศษณของคําคุณศัพท good คือ well  

8. เฉลย 2) sings / well 
   ซาราหรองเพลงไพเราะพอที่จะชนะการแขงขัน 
   sings = รองเพลง / well = ไพเราะ 
   คํากริยา sing ตองเติม s ตอทาย เพราะประโยคนี้เปนประโยค

บอกเลาใน Present Simple Tense มี Sarah เปนประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 
และ well เปนคํากริยาวิเศษณที่ทําหนาที่ขยายคํากริยา sings   

9. เฉลย 3) Must / spell 
   ปเตอรตองสะกดคํานั้นใหคุณไหม 
   Must  = ตอง / spell = สะกด 
   กริยาที่ตามหลัง must ซึ่งเปนกริยาชวย ตองอยูในรูป bare 

infinitive (กริยารูปเดิมที่ไมมี to นําหนา) เมื่อตองการตั้งประโยคคําถาม ใหสลับ
กริยาชวยมาวางไวหนาประธาน 
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