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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 1/5)  
  
Grammar and Writing : Items 1-3 
Direction : Choose the best answer.  
1. Doctors .................... in the hospital. 
 1) are working 2) work 3) works 4) will work  
2. The police .................... all the buildings now. 
 1) watch   2) watches 
 3) are watching   4) is watching  
3. Two months .................... a long vacation. 
 1) is 2) are 3) has 4) have 
 
Reading : Items 4-8 
Direction : Read the passage below, then answer the 

questions that follow.  
 Avril Lavigne comes from the small town of Napanee, in Canada. 
When she was really young, she liked standing on her bed like it was 
a stage, pretending to sing to thousands of people all around her. 
 She loves writing songs. When she gets upset, she plays guitar. 
She wrote “Sk8er Boi” when she was only seventeen. She wants 
people to know that her music is real and honest - it comes from the 
heart. 
 Lavigne’s first album, Let Go, was released in 2002, and over 16 
million copies were sold worldwide. Her second and third albums, 
Under My Skin (2004) and The Best Damn Thing (2007), respectively, 
reached number one on the U.S. Billboard 200. Lavigne has scored 
five number one songs worldwide to date and a total of eleven top 
ten hits, including “Complicated”, “Sk8er Boi”, “I’m with You”, “My 
Happy Ending” and “Girlfriend”. She has currently sold over 30 million 
albums worldwide.  
4. What country does Avril Lavigne come from? 
 1) America 2) England 3) Canada 4) Ireland  
5. What did she like to do when she was young? 
 1) Pretend   2) Eat 
 3) Exercise   4) None of the above  
6. How old was she when she wrote “Sk8er Boi”? 
 1) 15 2) 16 3) 17 4) 18  
7. How many number one songs has she had? 
 1) 4 2) 5 3) 6 4) 7  
8. Why do she love writing songs? 
 1) She wants to get lots of money.  
 2) She wants to express her opinion. 
 3) She wants to be the best singer. 
 4) She wants to show her talent. 

 
 
 
 
 
 
 
   

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) work 
   แพทยทั้งหลายทํางานในโรงพยาบาล 
   ประโยคนี้ควรใช Present Simple Tense เพราะกลาวถึงอาชีพ

และสถานที่ทํางาน ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําที่เปนกิจวัตรและเปน
ขอเท็จจริง โครงสรางประโยค คือ Subject + V1 ประธานของประโยคนี้ คือ 
Doctors เปนพหูพจน กริยาที่ใชจึงไมตองผัน (เปลี่ยนรูป) โดยเติม s หรือ es 
ตอทายแตอยางใด  

2. เฉลย 3) are watching 
   ตํารวจกําลังตรวจดูอาคารทั้งหมดในขณะนี้ 
   are watching = กําลังตรวจดู  
   ประโยคนี้ใช Present Continuous Tense แสดงเหตุการณที่

กําลังกระทําอยู สังเกตไดจากคําวา now ซึ่งเปนคํากริยาวิเศษณบอกเวลา 
(Adverb of Time) ที่บงบอกวาเปนชวงเวลาในปจจุบัน มีโครงสรางประโยค 
คือ Subject + is/am/are + Ving ประธานในประโยคนี้ คือ The police 
เปนพหูพจน รูปกริยาที่ใชจึงเปน are watching  

3. เฉลย 1) is 
   ระยะเวลา 2 เดือน เปนชวงวันหยุดพักผอนที่ยาวนาน 
   is = เปน  
   ประธานในประโยคนี้ คือ Two months ถือเปนเอกพจน เพราะ

หมายถึงชวงเวลาหนึ่ง แมจะปรากฏคําบอกจํานวน (Cardinal Number) ที่มี
คามากกวาหนึ่ง และคํานามมีรูปเปนพหูพจนก็ตาม นอกจากนี้ คํากริยาที่เหมาะ
จะใชบอกลักษณะของประธานในประโยคนี้ คือ be ดังนั้น รูปของ Verb to be 
ที่เหมาะจะใชในประโยคนี้จึงเปน is 

 
คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 4-8) 
 แอวริล ลาวีนมาจากเมืองนาปานี ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งในประเทศ
แคนาดา เมื่อตอนเธอเปนเด็ก เธอชอบยืนบนเตียงเสมือนวาเปนเวที ทําเหมือนวา
กําลังรองเพลงใหคนนับพันรอบตัวเธอฟง 
 เธอชอบแตงเพลง เมื่อเธอรูสึกไมสบายใจ เธอก็จะเลนกีตาร เธอแตงเพลง 
“Sk8er Boi” (อานออกเสียงเชนเดียวกับ skater boy) เมื่อเธออายุเพียง 17 ป
เทานั้น เธอตองการใหผูคนไดรูจักดนตรีในแบบของเธอเองวาเปนของแทจริง และ
จริงใจ เพราะมันกลั่นออกมาจากหัวใจ 
 อัลบั้มแรกของลาวีนมีชื่อวา Let go ออกวางแผงในป พ.ศ. 2545 มียอดขาย 
16 ลานแผนทั่วโลก อัลบั้มที่ 2 Under My Skin วางแผงในป พ.ศ. 2547 และ

อัลบั้มที่ 3 The Best Damn Thing วางแผงในป พ.ศ. 2550 ไดไตถึงอันดับที่ 1 
ในบิลบอรดชารตของประเทศสหรัฐอเมริกา ลาวีนมีเพลงที่ไดรับความนิยมสูงสุด
จนขึ้นอันดับที่ 1 ถึง 5 เพลง ประกอบดวยเพลง “Complicated”, “Sk8er Boi”, 
“I’m with You”, “My Happy Ending” และ “Girlfriend” มีผลงานเพลงของ
เธอติดอันดับเพลงยอดนิยมสูงสุด 10 ลําดับแรก (ท็อปแทน) ดวยกันถึง 11 เพลง 
อัลบั้มของเธอมียอดขายมากกวา 30 ลานแผนทั่วโลก  
4. เฉลย 3) Canada 
   แอวริล ลาวีนมาจากประเทศแคนาดา 
  1) America = ประเทศอเมริกา (ชื่อเต็ม คือ United States of 

America หรือสหรัฐอเมริกา) 
  2) England = ประเทศอังกฤษ เปนสวนหนึ่งของสหราชอาณาจักร 

(United Kingdom)  
  4) Ireland = ประเทศไอรแลนด  
5. เฉลย 1) Pretend 
   ในวัยเด็ก แอวริล ลาวีนชอบรองเพลงบนเตียง แลวจินตนาการวามี

ผูชมนับพันลอมรอบตัวเธอ 
  2) Eat = รับประทาน 
  3) Exercise = ออกกําลังกาย 
  4) None of the above = ไมมีขอใดถูกตอง  
6. เฉลย 3) 17 
   แอวริล ลาวีนแตงเพลง “Sk8er Boi” ตอนเธออายุ 17 ป 
   เพราะในบทอานระบุไววา She wrote “Sk8er Boi” when she 

was only seventeen. 
  1) 15 = fifteen 
  2) 16 = sixteen 
  4) 18 = eighteen  
7. เฉลย 2) 5 
   ผลงานเพลงของแอวริล ลาวีนที่ถือเปนเพลงยอดนิยม (เพลงฮิตติด

ชารต) อันดับหนึ่งมีจํานวน 5 เพลง  
8. เฉลย 2) She wants to express her opinion. 
   เธอตองการแสดงความรูสึกนึกคิดของเธอผานเพลงที่เธอแตง 
   สรุปไดจากประโยค She wants people to know that her 

music is real and honest - it comes from the heart. 
  1) She wants to get lots of money. = เธอตองการไดเงินจํานวน

มหาศาล 
  3) She wants to be the best singer. = เธอตองการเปนนักรองที่

ดีที่สุด 
  4) She wants to show her talent. = เธอตองการแสดงออกถึง

พรสวรรค/ความสามารถของเธอ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


