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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 1/5)  
  
Writing : Items 1-5 
Direction : Choose the underlined part which is 

grammatically wrong.  
1. Brian had many helpful tools. He could works with them. 
  1) 2)  3) 4)   
2. She was very shock and it took me a long time to calm her down. 
   1)  2) 3)  4)   
3. Are there some seats left for tonight’s show? 
  1) 2) 3) 4)  
4. I’ve enjoy hearing about your experience in Australia. 
  1) 2) 3) 4)  
5. I wouldn’t go with him, if I was you. 
  1) 2)  3) 4)  
Vocabulary : Items 6-10 
Direction : Read the story below, and choose the 

correct word to fill in each blank.  
Speedy Snap 

 Ask a friend to join you for speedy game ..........6.......... snap! You 
will need 14 pieces of paper, big enough to ..........7.......... model cars. 
 This is a game for two players. Both players should have a 
quick ..........8.......... at the cars on both pages, before covering them 
up with pieces of paper. Taking it in turns, pick up one piece of 
paper ..........9.......... the left page and then pick up the piece of paper 
on the right page where you think the matching cars is. Put both 
pieces of paper back if you are not correct and remove them both    
if you are correct. The player who matches up the most cars 
and ..........10.......... the most pieces of paper wins!  
6. 1) of 2) to 3) for 4) from  
7. 1) protect 2) crush 3) uncover 4) cover  
8. 1) look for 2) look 3) look back 4) look down  
9. 1) on 2) in 3) under 4) behind  
10. 1) getting 2) got 3) gets 4) get 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) works 
   ตองเปลี่ยนเปน work เพราะประโยคหลังในโจทยขอนี้ใช could 

เปนกริยาชวย (modal) ฉะนั้น กริยาหลักตองอยูในรูป bare infinitive 

 
 
 
 
 
 
 
  
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว โจทยขอนี้จะแปลไดวา ไบรอันมี

เครื่องมือที่เปนประโยชนอยูมากมาย เขาใชงานพวกมันได 
 เพิ่มเติม modal เปนคํากริยาชวยที่ไมตองเปลี่ยนรูปตามรูปประธาน ใชนําหนา

คํากริยาหลักของประโยค โดยคํากริยาหลักที่ใชจะตองเปน bare infinitve 
(คํากริยารูปเดิมที่ไมมี to นําหนา) และคํากริยาหลักก็ไมตองเปลี่ยนรูปตาม
ประธานของประโยค แมวาประธานจะเปนเอกพจน บุรุษที่ 3 ก็ตาม  

2. เฉลย 1) shock 
   ตองเปลี่ยนเปน shocked เพราะ shock จัดเปนคํากริยาที่บงบอก

สภาวะของอารมณความรูสึก (Emotional Responsive Verb) หากตองการใช
เพื่อบอกความรูสึกของคน จะตองเปลี่ยนรูป (ใหกลายเปนคําคุณศัพท) โดย
เติม ed ตอทาย แลวนําไปวางไวหลัง Verb to be ซึ่งผันตามประธานและ 
Tense แลว  

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว โจทยขอนี้จะแปลไดวา เธอขวัญเสีย
มาก และฉันตองใชเวลานานเพื่อจะปลอบเธอ  

3. เฉลย 2) some 
   ตองเปลี่ยนเปน any เพราะเปนประโยคคําถาม 
   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว โจทยขอนี้จะแปลไดวา มีตั๋วที่นั่ง

เหลือสําหรับการแสดงคืนนี้ไหม  
4. เฉลย 1) enjoy 
   ตองเปลี่ยนเปน enjoyed เพราะประโยคนี้ใช Present Perfect 

Tense โครงสราง คือ Subject + has/have + V3 เพื่อบงบอกวากระทํา/เกิด
เหตุการณสืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน โดย ’ve เปนรูปยอของ have และ 
enjoyed เปนรูปกริยาชองที่ 2 และ 3 ของ enjoy 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว โจทยขอนี้จะแปลไดวา ฉันชอบฟง
ประสบการณในประเทศออสเตรเลียของคุณจัง  

5. เฉลย 4) was 
   ตองเปลี่ยนเปน were เพราะหากกริยาในอนุประโยคแสดงเงื่อนไข 

(If-clause) ของประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) รูปแบบที่ 2 เปน 
Verb to be จะตองใช were กับประธานทุกตัว ไมวาจะเปนพจนใดและบุรุษ
ใดก็ตาม 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว โจทยขอนี้จะแปลไดวา ฉันจะไมไป
กับเขา ถาฉันเปนคุณ 

 
คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 6-10) 

เกมทดสอบความจํา 
 ชวนเพื่อนมาเลนเกมทดสอบความจํากัน! คุณตองใชกระดาษ 14 แผน ใหใหญ
พอที่จะปดรถของเลนแตละคัน 
 นี่คือเกมสําหรับผูเลน 2 คน ผูเลนทั้งสองควรจะดูภาพรถของเลนในกระดาษทั้ง  
2 หนาอยางรวดเร็ว กอนที่จะนํากระดาษมาปดรถและภาพรถ จากนั้นสลับกันเลน 

โดยเปดกระดาษ 1 แผนบนหนาซาย และเปดอีก 1 แผน บนหนาขวาที่คุณคิดวา
ภาพรถจะเหมือนกับตัวรถ วางกระดาษทั้ง 2 แผนไวตามเดิม ถาภาพไมตรงกับตัว
รถ และนํากระดาษทั้ง 2 แผนออกไป ถาภาพตรงกับตัวรถ ผูเลนที่เปดภาพได
ตรงกันมากที่สุด และไดกระดาษปดมากที่สุดก็จะเปนผูชนะ!  
6. เฉลย 1) of 
   of (prep.) = ของ  
   เปนคําบุพบท (Preposition) ที่เหมาะจะใชเพื่อบอกลักษณะของ

คํานาม 
  2) to (prep.) = ถึง, ตอ 
  3) for (prep.) = เพื่อ, สําหรับ 
  4) from (prep.) = จาก  
7. เฉลย 4) cover 
   cover (v.) = ปด, คลุม 
   เปนคํากริยา (Verb) ที่มีความหมายเหมาะสม 
  1) protect (v.) = ปกปอง 
  2) crush (v.) = บีบ, กด, อัด 
  3) uncover (v.) = เปดโปง, ขุดคนพบ, เปดสิ่งที่คลุมออก 
8. เฉลย 2) look 
   look (n.) = การมองดู 
   โดยปกติ look จะทําหนาที่เปนคํากริยา (Verb) แตก็สามารถ

นํามาใชเปนคํานาม (Noun) ได โดยตองอยูในรูปเอกพจนเสมอ และจะใช
รวมกับคํากริยา have  หรือ take 

  1) look for (v.) = คนหา, มองหา 
  3) look back (phrasal verb) = นึกยอนกลับไปในอดีต 
  4) look down (phrasal verb) = ดูถูก, ดูแคลน  
9. เฉลย 1) on 
   on (prep.) = บน 
   เปนคําบุพบท (Preposition) ที่ใชระบุตําแหนงของสิ่งที่อยูบน

พื้นผิววัตถุ 
  2) in (prep.) = ใน 
  3) under (prep.) = ใต 
  4) behind (prep.) = หลัง  
10. เฉลย 3) gets 
   gets (v.) = ได, ไดรับ 
   เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ในประโยคบอกเลา

ที่เปน Present Simple Tense (ในที่นี้ คือ The Player) โดยสังเกตไดจาก 
matches ซึ่งเปนกริยาที่อยูกอนหนา และมีรูปกริยาลักษณะเดียวกัน กลาวคือ 
เติม s หรือ es ตอทายกริยา 

  1) เปนรูปกริยาที่เรียกวา Present Participle (Ving) ตองใชตามหลัง 
Verb to be เพื่อระบุ Tense ที่แสดงความตอเนื่องของการกระทํา/เหตุการณ 
(Continuous หรือ Progressive)  

  2) เปนรูปกริยาชองที่ 2 (Past Tense) ใชใน Past Simple Tense 
บงบอกการกระทํา/เหตุการณที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแลวในอดีต 

  4) เปนรูปกริยารูปเดิม (Infinitive) หากนํามาใชใน Present Simple 
Tense จะเรียกวากริยาชองที่ 1 ซึ่งจะใชรูปนี้เมื่อประธานเปนคํานามนับได
พหูพจน หรือคําสรรพนาม I, You, We, They   
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