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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
Choose the best answer.  
1. Oscar : .................... 
 Ella  : Yes, please. 
 1) Would you like a piece of cake? 
 2) Is there anything special here? 
 3) Can you give me your pencil?  
 4) Could you open the door, please?  
2. Which one is not a domestic animal? 
  1) A parrot    2) A bear  
 3) A cow    4) A rabbit  
3. Sudsuay has to buy all these things to make sandwiches 

except .................... . 
 1) bread 2) butter 3) lettuce 4) rambutans  
4. Koala is very good .................... climbing. 
  1) at   2) on  3) in  4) of  
5. Nongnuj .................... her nephew a new watch on his last 

birthday. 
  1) gives  2) gave   3) is giving  4) will give  
6. The watch which .................... on John’s bed .................... to him. 
 1) be / belong   2) be / belongs 
 3) is / belong   4) is / belongs  
7. Our English class isn’t long. It’s .................... hour. 
 1) the 2) an 3) a 4) two  
8. Who is .................... in your school? 
 1) tall student   2) taller than 
 3) the tallest student 4) as tall as  
9. We need water for .................... . 
  1) clean  2) cooking   3) to wash  4) drunk  
10. .................... for tonight? 
 1) How many pork you bought 
 2) How much pork will you buy 
 3) How many porks you are buying 
 4) How much pork you will buy  
11. .................... to you yet? 
 1) Has he talked   2) He hasn’t talked 
 3) Does he talk   4) He didn’t talk 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) Would you like a piece of cake? 
   ออสการ : คุณตองการเคกสัก 1 ชิ้นไหมครับ 
   เอลลา : ตองการคะ กรุณาจัดใหดวยคะ 
   Would you like a piece of cake? = คุณตองการเคกสัก 1 ชิ้นไหม 
   ใชถามความตองการของผูอื่นอยางสุภาพ 
  2) Is there anything special here? = มีอะไรพิเศษที่นี่ไหม 
  3) Can you give me your pencil? = ขอดินสอของคุณใหฉัน

หนอยไดไหม 
  4) Could you open the door, please? = คุณเปดประตูใหฉัน

หนอยไดไหม  
2. เฉลย 2) A bear   
   โจทยถามวา ขอใดไมใชสัตวที่เลี้ยงในบาน 
   A bear = หมี 
   หมีเปนสัตวปา อาศัยอยูเฉพาะในปาและสวนสัตวเทานั้น 
  1) A parrot = นกแกว 
  3) A cow = วัวตัวเมีย 
  4) A rabbit = กระตาย  
3. เฉลย 4) rambutans 
   สุดสวยตองซื้อสิ่งของเหลานี้ทั้งหมด เพื่อทําแซนดวิช ยกเวน เงาะ 
   rambutans = เงาะ 
   เพราะเงาะไมใชสวนประกอบ (ingredient) ของแซนดวิช 
  1) bread = ขนมปง 
  2) butter = เนย 
  3) lettuce = ผักกาดหอม  
4. เฉลย 1) at 
   หมีโคอาลาเกงในการปน 
   at = ใน 
   วลี be good at ใหความหมายวาเกงดาน/เรื่องใด นิยมใชกลาวถึง

ความถนัด ไมวาจะเปนทักษะตางๆ  วิชาที่เรียนในสถานศึกษา หรือแมกระทั่งกีฬา 
  2), 3) และ 4) ผิดความหมาย  
5. เฉลย 2) gave 
   นงนุชไดใหนาฬิกาขอมือเรือนใหมกับหลานชายของเธอในวันเกิด

ของเขาเมื่อปที่แลว 
   gave = ไดให 
   ใช Past Simple Tense กลาวถึงการกระทํา/เหตุการณที่ได

เกิดขึ้นและจบลงแลวในอดีต โดยสังเกตไดจากคําบอกเวลา last birthday   
มีโครงสราง คือ Subject + V2 ฉะนั้น คําที่นํามาเติมในชองวางไดจึงเปน 
gave ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ give  

6. เฉลย 4) is / belongs 
   นาฬิกาขอมือที่อยูบนเตียงนอนของจอหนเปนของเขา 
   is = อยู / belongs = เปนของ 
   หากตองการใหประโยคนี้อยูใน Present Simple Tense ใหใชรูป

กริยาเปน is และ belongs เพราะ The watch เปนประธานเอกพจน บุรุษที่ 3  
7. เฉลย 2) an 
   เวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นเรียนพวกเราไมยาวนานเลย แค 

หนึ่งชั่วโมงเอง 
   an = หนึ่ง 
   เปนคํานําหนาคํานาม (Article) ที่ใชกับ hour ได เพราะตัวอักษร 

h ในคํานี้ไมออกเสียง จึงทําใหเปนคําที่ขึ้นตนดวยเสียงสระ 
  1) the ใชในประโยคนี้ไมได เพราะกลาวถึงคํานามอยางทั่วไป ไมได

เจาะจง 
  3) a = หนึ่ง ใชนําหนาคํานามเอกพจนที่ขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะ 
  4) two = สอง ใชนําหนาคํานามที่อยูในรูปพหูพจน  
8. เฉลย 3) the tallest student 
   ใครคือนักเรียนที่ตัวสูงที่สุดในโรงเรียนของคุณ 
   the tallest student = นักเรียนที่ตัวสูงที่สุด 
   เมื่อตองการเปรียบเทียบนามที่มีจํานวนตั้งแต 3 ขึ้นไป โดยใชรูป

คุณศัพทขั้นสูงสุด (Superlative Adjective) ตองวาง the นําหนาคุณศัพทนั้น  
9. เฉลย 2) cooking 
   เราตองการน้ําสําหรับการทําอาหาร 
   cooking = การทําอาหาร 
   คํากริยาที่ตามหลังคําบุพบท for ตองอยูในรูป Ving เรียกวา 

gerund เพื่อใหทําหนาที่เปนกรรมของคําบุพบทไดเชนเดียวกับคํานามทั่วๆ ไป   
10. เฉลย 2) How much pork will you buy 
   คุณจะซื้อเนื้อหมูมากเทาไรสําหรับคืนนี้ 
   How much pork will you buy = คุณจะซื้อเนื้อหมูมากเทาไร 
   ถูกหลักไวยากรณ ทั้งเรื่องการเรียงลําดับคําและการใช Tense 

เพราะใช How much ขึ้นตนคําถามเพื่อถามปริมาณของ pork ซึ่งเปนคํานามนับ
ไมได แลวตามดวย will ซึ่งเปนกริยาชวย กอนจะตามดวย you ซึ่งเปนประธาน 
และ buy ซึ่งเปนกริยาหลักที่ไมเปลี่ยนรูป 

  1), 3) และ 4) ผิดหลักไวยากรณ  
11. เฉลย 1) Has he talked 
   เขาไดคุยกับคุณหรือยัง 
   Has he talked = เขาไดคุย 
   ใช Present Perfect Tense เพื่อถามเกี่ยวกับเหตุการณที่ยังไม

เกิดตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน โดยมีตัวบอกเวลา ‘yet’ วางไวทายประโยคคําถาม 
และตองใชกริยาชวย ‘Has’ วางไวหนาประธาน ‘he’ แลวตามดวยกริยาหลัก 
‘talked’ เพื่อใหเปนไปตามโครงสรางประโยคคําถามใน Tense นี้ คือ Has/Have + 
Subject + V3?  

  2) หากเปลี่ยนเครื่องหมายคําถาม (question mark) ในโจทยใหเปน 
full stop ก็จะเปนคําตอบที่ถูกตองเชนกัน เพราะ yet ก็ใชในประโยคปฏิเสธได 

  3) และ 4) ผิด เพราะ yet ไมใชใน Present Simple Tense และ 
Past Simple Tense   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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เปนสัตวที่นํามาเลี้ยงในบริเวณบานได 


