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Choose the best alternative.  
1. .................... time in the morning, Mr.Downy laid his clothes out 

each night. 
 1) To save 2) Will save 3) Can save 4) May save  
2. If they ..................... new batteries, their camera would have 

worked correctly. 
 1) use 2) used 3) will use 4) had used  
3. Alex, .................... band is pretty cool, plays the double bass. 
 1) which 2) that 3) whose 4) where  
4. Someone says “Sorry.” to you for stepping on your toe. What 

would you say to them? 
 1) How clumsy of me! 2) Please forgive me. 
 3) That’s all right.  4) That’s terrific.  
5. Robert : How about go hiking? 
 James : Not this year. 
 Robert : Why not? 
 James : For a good reason, ....................  
 Robert : Oh! Come on. 
 James : Seriously, I am flat broke. 
 1) I’m not sure about that. 2) I’m glad you like it. 
 3) I’m broke.   4) Wait, wait! Say that again? 
 
6. 
 Bicycles are very popular today in many countries. Many people 
use bicycles for exercise. But exercise is only one of the reasons why 
bicycles are popular. Another reason is money. Bicycles are not 
expensive to buy. They do not need gas to make them go. In cities, 
many people like bicycles better than cars. With a bicycle, they never 
have to wait in traffic. They also do not have to find a place to park. 
And finally, bicycles do not cause any pollution!  
 What is the main idea of the paragraph? 
 1) Bicycles are cheap to buy. 
 2) Bicycles are better than cars. 
 3) Bicycles do not cause pollution. 
 4) Bicycles are popular for many reasons. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) To save 
   เพื่อประหยัดเวลาในตอนเชา คุณดาวนนีนําเสื้อผาของเขาออกมาไว

ดานนอกแตละคืน 
   To save = เพื่อประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 
  
   To save เปน to-infinitive (กริยารูปเดิมที่มี to นําหนา)      

ทําหนาที่เปนประธานของประโยคได 
   infinitive หมายถึง กริยาที่อยูในรูปเดิม ซึ่งจะไมเปลี่ยนรูปโดย

เด็ดขาด ไมวาประโยคจะอยูในกาล (tense) ใดก็ตาม ยกตัวอยางเชน The 
boy came to play with our dog. (เด็กผูชายคนนี้มาเลนกับสุนัขของพวกเรา) 
infinitive แบงเปน 2 รูป คือ 

   1. to-infinitive เปนรูปกริยาเดิมที่ใชบุพบท to นําหนา เชน to 
be, to have, to do, to go, to eat, to run, to play เปนตน 

   2. bare infinitive เปนรูปกริยาเดิมที่ไมมีบุพบท to นําหนา 
เชน be, have, do, go, eat, run, play เปนตน 

   สําหรับ to-infinitive มีวิธีนําไปใชดังนี้ 
   1. ทําหนาที่เปนนามที่เปนประธานของประโยค เชน To watch 

English movies is a good way to learn English. (การดูภาพยนตร
ภาษาอังกฤษเปนวิธีเรียนรูภาษาอังกฤษที่ดีวิธีหนึ่ง) 

   2. ทําหนาที่เปนนามที่เปนกรรมของประโยค เชน Tony loves  
to play football with his friends. (โทนี่ชอบเลนฟุตบอลกับเพื่อนๆ ของเขา) 

   3. ทําหนาที่เปนคําขยายนามหรือสรรพนาม เชน Milla has a 
lot of stuff to do today. (มิลลามีหลายอยางตองทําวันนี้) 

   4. ทําหนาที่เปนคําขยายกริยา เชน James comes to see his 
mom in Bangkok. (เจมสมาเยี่ยมแมของเขาที่กรุงเทพมหานคร) 

  2) Will save = จะประหยัด 
  3) Can save = ประหยัดได 
  4) May save = อาจประหยัด  
2. เฉลย 4) had used 
   ถาพวกเขาใชแบตเตอรี่กอนใหม กลองของพวกเขาจะทํางานไดดี 
   had used = ใช 
   ประโยคนี้เปนประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) รูปแบบ

ที่ 3 ใชสมมติเหตุการณที่ตรงกันขามกับความเปนจริงในอดีต มีโครงสราง คือ 
If + Past Perfect Tense (Subject + had + V3), Subject + would + 
have + V3 โดยสวนที่เปนอนุประโยคแสดงเงื่อนไข (If-clause) จะใช Past 
Perfect Tense ดังนั้น รูปกริยาที่นํามาเติมในชองวางไดจึงเปน had used 

  1) เปนรูปกริยาที่ใชในอนุประโยคแสดงเงื่อนไขของประโยคเงื่อนไข
รูปแบบที่ 1 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชในอนุประโยคแสดงเงื่อนไขของประโยคเงื่อนไข
รูปแบบที่ 2 

  3) เปนรูปกริยาที่ใชในอนุประโยคหลัก (Main Clause) ของประโยค
เงื่อนไขรูปแบบที่ 1  

3. เฉลย 3) whose 
   อเล็กซ คนที่วงของเขาเจงมาก เลนดับเบิลเบส 
   whose = คน/ผูที่ ... ของ 
   โจทยขอนี้ตองการ Relative Pronoun ซึ่งเปนคําสรรพนามที่ใชทํา

หนาที่เชื่อมอนุประโยคเขาดวยกันจนกลายเปนประโยคใหม โดยทําหนาที่เปน
ประธานของอนุประโยครองที่เพิ่มรายละเอียด (Relative Clause) แทนคํานาม
ขางหนา ประโยคในโจทยขอนี้ประกอบดวย 2 อนุประโยค ดังนี้ 

   Alex plays the double bass. เปนอนุประโยคหลัก (Main Clause) 
   Alex’s band is pretty cool. เปนอนุประโยคเพิ่มรายละเอียด

แบบเสริมความ (Non-restrictive Relative Clause) 
   โจทยขอนี้จึงตองใช whose เปน Relative Pronoun เพื่อแสดงวา

คนที่เปนเจาของวงดนตรี (หรือเปนสมาชิกของวงดนตรี) เกี่ยวของกับวงดนตรี
ที่กลาวถึงอยางไร 

  1) which = ที่, ซึ่ง 
  2) that = ที่, ซึ่ง ใชใน Non-restrictive Relative Clause 

(อยางเชนในโจทยขอนี้) ไมได 
  3) whose = ที่ที่, ที่ซึ่ง ตองตามดวยประโยคที่สมบูรณ (ประกอบดวย 

Subject + Verb เปนอยางนอย) เทานั้น  
4. เฉลย 3) That’s all right. 
   โจทยถามวา คุณจะพูดวาอยางไร เมื่อมีผูมาขอโทษคุณเนื่องจากได

เหยียบนิ้วเทาคุณ 
   That’s all right. = ไมเปนไร 
   ใชตอบรับคําขอโทษจากผูอื่น 
  1) How clumsy of me! = ฉันนี่ซุมซามจริง อาจใชประกอบการพูด

ขอโทษได 
  2) Please forgive me. = โปรดยกโทษใหฉัน/ผมดวย ใชพูดขอโทษ 
  4) That’s terrific. = ดีมาก ใชพูดชมเชย  
5. เฉลย 3) I’m broke. 
   รอเบิรต : ไปปนเขากันไหม 
   เจมส : ปนี้ไมเอานะ 
   รอเบิรต : ทําไมละ 
   เจมส : เหตุผลก็คือ ฉันถังแตก 
   รอเบิรต : โธ! ไมเอานา 
   เจมส : ไมไดลอเลน ถังแตกจริงๆ 
   I’m broke. = ฉันถังแตก 
   broke ในที่นี้เปนคุณศัพท หมายความวาไมมีเงิน ใชในภาษาระดับ

ไมเปนทางการ 
  1) I’m not sure about that. = ไมแนใจนะเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
  2) I’m glad you like it. = ดีจังที่เธอชอบ 
  4) Wait, wait! Say that again? = เดี๋ยวๆ อะไรนะ  
6. เฉลย 4) Bicycles are popular for many reasons. 
   ตอนนี้จักรยานเปนที่นิยมมากในหลายประเทศ หลายคนใชจักรยาน

เพื่อการออกกําลังกาย แตการออกกําลังกายเปนเพียงหนึ่งในเหตุผลที่จักรยาน
เปนที่นิยม อีกเหตุผลหนึ่งก็คือราคา จักรยานราคาไมแพงเกินกวาที่จะซื้อ   
พวกเขาไมจําเปนตองใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง ในตัวเมืองตางๆ หลายคน
คิดวาจักรยานดีกวารถยนต การปนจักรยานทําใหพวกเขาไมตองรอทามกลาง
การจราจรที่ติดขัด พวกเขายังไมตองไปหาสถานที่จอดรถ และเหตุผลสุดทาย 
คือ จักรยานไมกอใหเกิดมลพิษใดๆ 

   โจทยถามวา ใจความหลักของยอหนานี้คืออะไร 
   Bicycles are popular for many reasons. = จักรยานเปนที่

นิยมดวยเหตุผลหลายประการ 
   เพราะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของยอหนา โดยสังเกตไดจาก

Another, And finally และโดยเฉพาะอยางยิ่ง But exercise is only one 
of the reasons why bicycles are popular.  

  1) Bicycles are cheap to buy. = จักรยานราคาถูกที่จะซื้อได 
  2) Bicycles are better than cars. = จักรยานดีกวารถยนต 
  3) Bicycles do not cause pollution. = จักรยานไมกอมลพิษ  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


