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Choose the best alternative.  
1. Ken : Mom, I’m very hungry. 
 Mom : OK. We will have lunch here. 
 A : .................... 
 Ken : Yes. Please give me a large hamburger and a big glass of 

milk. 
 1) May I have your order, please?  
 2) Fried rice? 
 3) You want something to eat. 
 4) Let’s sit down.  
2. From question 1, who is A? 
 1) A driver   2) A carpenter 
 3) A waiter   4) A monk  
3. A : ........................................ in winter? 
 B : Cold and windy. 
  1) What’s the weather like   2) Do you like the weather  
  3) Is the weather cold 4) How are you  
4. Look at the given picture and choose the best answers to A and B. 

 
 A : Where is the robot? 
   (1) It’s on the box. 
   (2) It’s behind the box. 
   (3) It’s near the ball. 
   (4) It’s in front of the ball. 
 B : What is on the floor? 
   (1) The robot is on the floor. 
   (2) The ball is next to the box. 
   (3) The robot is next to the box. 
   (4) The ball is on the floor.  
 1) A (1) / B (2)   2) A (3) / B (4) 
 3) A (4) / B (3)   4) A (2) / B (3)  
5. Mercury is the smallest .................... in our solar system. 
 1) star   2) universe 
 3) zodiac   4) planet 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. There are many clouds in the sky. It’s a .................... day. 
 1) rainy 2) snowy 3) cloudy 4) sunny  
7. When Rita came in, Nu .................... say .................... . 
  1) doesn’t / anything 2) didn’t / anything 
 3) hasn’t / nothing   4) won’t / something 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) May I have your order, please? 
   เคน : แมครับ ผมหิวขาวมากครับ 
   แม : จะ เดี๋ยวพวกเราจะทานอาหารเที่ยงกันที่นี่นะ 
   A : ขอรายการอาหารที่คุณสั่งไดไหมครับ 
   เคน : ครับ ผมขอแฮมเบอรเกอรชิ้นใหญ 1 ชิ้น กับนมแกวใหญ 

1 แกวครับ 
   May I have your order, please? = ขอรายการอาหารที่คุณสั่ง

ไดไหม 
   เปนประโยคที่พนักงานในรานอาหารใชถามลูกคาที่มาใชบริการวา

ตองการรับประทานอะไรบาง 
  2) Fried rice? = ขาวผัดใชไหม 
  3) You want something to eat. = คุณตองการรับประทานบางอยาง 
  4) Let’s sit down. = นั่งลงกันเถอะ  
2. เฉลย 3) A waiter 
   จากโจทยขอที่ 1 A เปนใคร 
   A waiter = บริกร 
   เปนอาชีพดานบริการในรานอาหาร มีหนาที่รับรายการอาหารและ

เครื่องดื่มที่ลูกคาสั่ง แลวนําอาหารและเครื่องดื่มที่ทําเสร็จแลวมาสงใหลูกคา 
  1)  A driver = คนขับรถ 
  2) A carpenter = ชางไม 
  4) A monk = พระสงฆ  
3. เฉลย 1) What’s the weather like 
   เอ : อากาศเปนอยางไรบางในฤดูหนาว 
   บี : หนาวและลมแรง 
   What’s the weather like = อากาศเปนอยางไรบาง 
   เพราะคําถามที่ใชโครงสราง What + is/are + Subject + like? 

ใชถามลักษณะของคน สัตว หรือสิ่งของได 
  2) Do you like the weather = คุณชอบอากาศไหม 
  3) Is the weather cold = อากาศเย็นไหม 
   4) How are you = คุณเปนอยางไรบาง 

4. เฉลย 2) A (3) / B (4) 
   คําถาม A ถามวา หุนยนตอยูที่ไหน 
   ตอบ (3) It’s near the ball. = มันอยูใกลๆ ลูกบอล 
   จากภาพที่กําหนดใหในสวนโจทย จะเห็นไดวามีหุนยนตอยูใน

กลองใบหนึ่ง และกลองใบดังกลาวนั้นก็วางอยูขางๆ ลูกฟุตบอล 
  (1) It’s on the box. = มันอยูบนกลอง 
  (2) It’s behind the box. = มันอยูหลังกลอง 
  (4) It’s in front of the ball. = มันอยูหนาลูกบอล 
   คําถาม B ถามวา อะไรอยูบนพื้น 
    ตอบ (4) The ball is on the floor. = ลูกบอลอยูบนพื้น 
   จากภาพที่กําหนดให สิ่งที่อยูบนพื้น คือ กลองที่มีหุนยนตอยูดานใน 

และลูกบอล (ลูกฟุตบอล) 
   (1) The robot is on the floor. = หุนยนตอยูบนพื้น 
   (2) The ball is next to the box. = ลูกบอลอยูถัดจากกลอง 
   (3) The robot is next to the box. = หุนยนตอยูถัดจากกลอง  
5. เฉลย 4) planet 
   ดาวพุธเปนดาวเคราะหที่ดวงเล็กที่สุดในระบบสุริยะ 
   planet = ดาวเคราะห 
   สอดคลองกับขอเท็จจริง เพราะดาวพุธเปนดาวเคราะห ซึ่งไมมีแสง

สวางในตัวเอง อีกทั้งมีขนาดเล็กกวาโลก และเล็กที่สุดในระบบสุริยะ 
  1) star = ดาวฤกษ 
  2) universe = จักรวาล 
  3) zodiac = จักรราศี  
6. เฉลย 3) cloudy 
   มีเมฆมากบนทองฟา มันเปนวันที่เต็มไปดวยเมฆ 
   cloudy = เต็มไปดวยเมฆ 
   เปนคําคุณศัพทเกี่ยวกับสภาพอากาศ และเกี่ยวของกับคํานาม 

clould ซึ่งแปลวา เมฆ 
  1) rainy = มีฝนตกมาก 
  2) snowy = มีหิมะตกมาก 
  4) sunny = มีแดดออก, แสงแดดจา  
7. เฉลย 2) didn’t / anything 
   เมื่อริตาเขามา ณุไมไดพูดอะไร 
   didn’t = ไมได / anything = อะไร 
   ใช Past Simple Tense (Subject + V2) เพื่อกลาวถึงการกระทํา

หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นและจบลงแลวในอดีต โดยอนุประโยคหนา คือ When 
Rita came in ใช came ซึ่งเปน V2 ของ come เพื่อแสดงวาไดกระทําแลวใน
อดีต อนุประโยคหลังจึงตองแสดงอดีตดวย และ say ซึ่งเปนกริยาหลักของ 
อนุประโยคหลัง เปนกริยาที่ใชตามลําพังไมไดในประโยคปฏิเสธ จึงตองใช do 
ซึ่งเปนกริยาชวย รวมดวย โดยตองอยูในรูป did ซึ่งเปน V2 กอนจะตามดวย 
not และใช anything เปนกรรมของอนุประโยคหลัง เนื่องจากเปนประโยค
ปฏิเสธ ในขณะที่ something ใชในประโยคบอกเลา มีความหมายเปนบอกเลา 
และ nothing ใชในประโยคบอกเลา แตความหมายเปนปฏิเสธ 
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