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Choose the best answer.  
1.     Bob likes summer because he 

likes .................... . 

     1) fishing  

     2) sailing  

     3) diving  

     4) drawing  
2.     Lydia is .................... her clothes. 

     1) washing 

     2) ironing  

     3) watering  

     4) selecting  
3. .................... Nudee .................... to Pattaya .................... last March? 

 1) Did / move / for  2) Will / moved / in 

 3) Is / moved / at  4) Has / moved / since  
4. A : ........................................ 

 B : Yes, please. I would like to have some apple juice. 

 1) Would you like something to eat? 

 2) Would you like something to drink? 

 3) Could you help me?   

 4) Do you like some apple juice? 
 
Read the letter below and answer the questions 5-7. 
      August 16, 2018 

Dear Ann, 

 I’m sending you a postcard of the Zanzibar Resort. You really 

should come here. It’s very beautiful and there are a lot of things to 

do. You can go swimming, water skiing and fishing or you can sit in 

the sun all day and do nothing. The food is excellent, and the people 

who work here are very friendly. 

 I’d like to stay here for a few more days, but I have to be in 
Chicago on Monday. Do you remember Ms.Nancy Wong? I have to 
meet her there on Monday morning. 
See you soon, 
Rita  

 
 
 
 
 
 
 
  
5. The writer of this letter is staying at .................... . 
 1) Chicago   2) the Zanzibar Resort 
 3) the beach   4) the restaurant  
6. The writer of this letter is .................... . 
 1) Nancy Wong   2) Ann 
 3) Rita   4) Zanzibar  
7. The writer can do everything there (the resort) except .................... . 
 1) meeting Nancy Wong 2) fishing 
 3) water skiing   4) sitting in the sun 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) sailing 
    บอบชอบฤดูรอน เพราะเขาชอบแลนเรือใบ 
    sailing = แลนเรือใบ 
   เพราะกริยาที่ตามหลัง like ไดจะตองอยูในรูป to-infinitive หรือ 

Ving และ sailing (เปลี่ยนรูปมาจากกริยา sail) ก็มีความหมายสอดคลองกับ
ภาพที่กําหนดให 

   1) fishing = ตกปลา 
   3) diving = ดําน้ํา 
   4) drawing = วาดภาพ  
2. เฉลย 2) ironing 
    ลิเดียกําลังรีดเสื้อผาของเธอ 
    ironing = รีด 
   สอดคลองกับภาพที่กําหนดให เพราะเมื่อใช iron เปนกริยา จะ

หมายถึง รีดเสื้อผา 
   1) washing = ซัก 
   3) watering = รดน้ําตนไม 
   4) selecting = เลือก  
3. เฉลย 4) Has / moved / since 
   นุดไีดยายไปพัทยาตั้งแตเดือนมีนาคมปที่แลวใชไหม 
   Has = ได / moved = ยาย / since = ตั้งแต 

   เปนประโยคคําถามใน Present Perfect Tense ใชเพ่ือถาม

เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต และสงผลมาถึงปจจุบัน มีโครงสราง คือ 

Have/Has + Subject + V3? ประธานของประโยคนี้ คือ Nudee 

เปนผูหญิงหนึ่งคนที่ผูพูดกลาวถึง รูปของกริยาชวยจึงเปน Has รูปกริยาชองที ่

3 ของ move ซึ่งเปนกริยาหลัก คือ moved เมื่อตองการระบุวา last March 

เปนเวลาที่เริ่มตนเหตุการณ ก็ใหใช since นําหนา  

4. เฉลย 2) Would you like something to drink? 

   เอ : คุณตองการดื่มอะไรไหม 

   บี : คะ ฉนัตองการน้ําแอปเปล 

   Would you like something to drink? = คุณตองการด่ืมอะไรไหม 

   เพราะคําถามที่ขึ้นตนดวย Would you like ... ใชถามความ

ตองการของผูอื่นอยางสุภาพ และใชกริยา drink จึงสัมพันธกับชื่อของเคร่ืองดื่ม

ในประโยคที่เปนคําตอบ 

  1) Would you like something to eat? = คุณตองการรับประทาน

อะไรไหม 

  3) Could you help me? = คุณชวยฉันหนอยไดไหม 

  4) Do you like some apple juice? = คุณชอบน้ําแอปเปลไหม 
 
คําแปลจดหมาย (ขอ 5-7)  
       16 สิงหาคม 2561 
สวัสดีแอน 
 ฉันสงไปรษณียบัตรของรีสอรทแซนซิบารมาใหเธอดู เธอควรจะมาที่น่ีจริงๆ 
มันสวยมาก และมีหลายอยางใหทํา เธอไปวายน้ํา เลนสกนํ้ีา และตกปลาได หรือ
เธอจะนั่งใตแสงอาทิตยทั้งวันโดยไมทําอะไรเลยก็ได อาหารที่น่ีสุดยอด และผูคนที่
ทํางานที่นี่ก็เปนมิตรมาก 
 ฉันอยากจะพักอยูที่นี่ตออีก 2-3 วัน แตฉนัตองไปที่ชิคาโกในวันจันทรที่จะ
ถึงนี้ เธอจําคุณแนนซี่ วอง ไดไหม ฉันตองพบเขาที่โนนเชาวันจันทร 
ไวเจอกันเร็วๆ นี้ 
ริตา  
5. เฉลย 2) the Zanzibar Resort 
   ผูเขียนจดหมายฉบับนี้กําลังพักอยูที่รีสอรทแซนซิบาร 
   the Zanzibar Resort = รีสอรทแซนซิบาร  
   สรุปไดจากยอหนาแรกของจดหมาย 
  1) Chicago = เมอืงชิคาโก 
  3) the beach = ชายหาด 
  4) the restaurant = ภัตตาคาร  
6. เฉลย 3) Rita 
   ผูเขียนจดหมายฉบับนี้ คือ ริตา 
   Rita = ริตา 
   เพราะชือ่ของผูเขียนจดหมายจะอยูที่ตอนทายสุดของจดหมาย 
  1) Nancy Wong = แนนซี่ วอง 
  2) Ann = แอน 
  4) Zanzibar = แซนซิบาร  
7. เฉลย 1) meeting Nancy Wong 
   ผูเขยีนทําทุกอยางไดที่โนน (รีสอรท) ยกเวน พบกับแนนซี่ วอง 
   meeting Nancy Wong = พบกับแนนซี่ วอง 
   เพราะริตา ผูเขียนจดหมายฉบับนี้ ยังคงพักอยูท่ีรีสอรทแซนซิบาร

ในขณะที่เขียนจดหมาย สวนแนนซี่ วองอยูที่เมืองชิคาโก 
  2) fishing = ตกปลา 
  3) water skiing = เลนสกีนํ้า 
  4) sitting in the sun = นั่งใตแสงอาทิตย 
 

นักเรียนสามารถเขาไปดูขอมูลยอนหลังไดที่ 
www.bunditnaenaew.com 


