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Choose the best alternative.  
1. What are you doing at the polo club ....................? 
 1) last 2 days   2) never 
 3) next Monday   4) for few days  
2. When the apartment manager .................... if we need anything, 

we requested new window shade. 
 1) asked 2) told 3) said 4) spoke 
 
Read the extract below, then answer the questions.  
 Many seasoned tourists find they don’t like staying in hotels, and 
that they prefer to avoid large cities. Does this description fit you? If 
the answer is yes, The Mountain View Camping Ground is for you. 
Our camping grounds overlook the spectacular Hampson Valley. We 
rent tents and bungalows. If DIY is your style, bring your own tents. 
All guests enjoy access to cooking facilities, bathrooms with bathing 
facilities, and a playground for the children.  
 Our panoramic setting offers a wide variety of recreation activities 
as well as inspiring views of the mountains. Chisom, a quaint 
summer-resort village, is just 10 minutes by car. Take advantage of 
the many entertainment, shopping and relaxation opportunities 
including fitness centres, laundry/valet services, solariums and much 
more. Have lunch in one of the many restaurants and savour the 
tasty local cuisine.  
 Mountain View Camping Ground offers fun, relaxation and 
opportunities for all types of outdoor activities. Call us today to find 
out how we can make your next holiday perfect. 
 
3. Which area do the camping grounds overlook? 
 1) a tall mountain  2) an area between mountains 
 3) a city centre   4) a large city  
4. What type of accommodation will DIY enthusiast most likely stay in? 
 1) a tent   2) a summer-resort village 
 3) a bungalow   4) a hotel  
5. According to the extract, who cooks dinner? 
 1) the cooker 
 2) the guests 
 3) the chef at the camping ground restaurant 
 4) the owner of the camping grounds 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) next Monday 
   คุณกะจะทําอะไรในสโมสรโปโลวันจันทรหนา 
   next Monday = วันจันทรหนา 
   หากตองการกลาวถึงสิ่งที่ตั้งใจไววาจะทําในอนาคต สามารถใช 

present continuous tense เพื่อแสดงถึงความมั่นใจของผูพูด เมื่อดูจาก
ตัวเลือกทั้งหมดแลว คําบอกเวลาที่ใชในกาลนี้ไดจึงเปน next Monday  

  1) last 2 days = เมื่อสองวันกอน ใชใน past simple tense 
  2) never = ไมเคย ใชใน present simple tense 
  4) for few days = เปนเวลาสองสามวัน ใชใน present perfect tense  
2. เฉลย 1) asked 
   เมื่อผูจัดการอพารทเมนทถามพวกเราวาตองการอะไรไหม พวกเรา

จึงขอมูลี่หนาตางใหม 
   asked = ถามวา 
   indirect question คือ คําถามที่ปรากฏในรูปประโยคที่ใชถายทอด

เรื่องราวจากบุคคลอื่น (indirect speech หรือ reported speech) มีวิธี
เปลี่ยนรูปประโยคดังนี้ 

   1. ใชกริยานํา (reporting verb) เชน ask, want to know, 
inquire, wonder ในประโยคหลัก 

   2. ใช if, whether, if ... or not หรือ whether ... or not เพื่อ
เชื่อมประโยคหลักและคําถามจากผูอื่นเขาดวยกัน 

   3. เรียงลําดับคําใหเปนไปตามโครงสรางของประโยคบอกเลา และตัด
เครื่องหมายคําถาม (question mark: ?) ออก ก็จะไดโครงสรางประโยคเปน 
Subject + ask + if/whether + Subject + Verb (+ or not) 

  2) told = บอกวา, เลาวา 
  3) said = พูดวา, กลาววา 
  4) spoke = พูด ไมใชเปนกริยานํา 
 
สรุปขอความสําหรับโจทยขอ 3-5  
 นักทองเที่ยวที่เคยไดเดินทางไปสถานที่ตางๆ มากมายที่ไมชอบพักโรงแรมหรือใน
เมืองใหญๆ ควรมาเที่ยวที่ Mountain View Camping Ground ซึ่งเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่สวยงามเห็นทัศนียภาพของหุบเขาที่นาประทับใจ โดยมีเต็นทและบังกะโล
ใหเชาพักอาศัยพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน อุปกรณทําอาหาร   
หองอาบน้ํา และสนามเด็กเลน 
 นอกจากสถานที่ตากอากาศแหงนี้จะมีทัศนียภาพที่สวยงามแลว ยังมีกิจกรรม
นันทนาการตางๆ ไวบริการแกแขกที่มาพักมากมาย 
 Mountain View Camping Ground บริการใหคุณมีความสุขสนุกสนาน    
ไดพักผอนและรวมกิจกรรมกลางแจงหลายประเภท 

คําศัพทที่นาสนใจ 
seasoned tourist (n.) = นักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวมากมาย 
camping ground (n.) = บริเวณที่ตั้งเต็นทเพื่อพักแรมได 
overlook (v.) = มองเห็นทัศนียภาพ 
spectacular (adj.) = นาประทับใจ, นาตื่นตาตื่นใจ 
DIY  = ทํา/ประกอบขึ้นดวยตนเอง โดยไมจางผูอื่นมาทําให 

(ยอมาจาก do-it-yourself) 
access (n.) = การเขาถึง 
facility (n.) = สิ่งอํานวยความสะดวก 
panoramic setting (n.)  = ทัศนียภาพแบบกวาง 
recreation (n.) = กิจกรรมนันทนาการ, การพักผอนหยอนใจ 
inspiring (adj.)  = ดลใจ, เราใจ 
quaint (adj.)  = สวยงามแบบเกาแกและแปลกตา 
advantage (n.) = ผลประโยชน, ขอไดเปรียบ 
opportunity (n.) = โอกาส 
solarium (n.) = หองสําหรับอาบแดดเทียม 
tasty (adj.) = อรอย 
cuisine (n.) = รูปแบบอาหาร 
accommodation (n.) = ที่พัก 
enthusiast (n.) = ผูมีความกระตือรือรน, ผูมีใจจดจอในบางสิ่ง  
3. เฉลย 2) an area between mountains 
   โจทยถามวา ทัศนียภาพบริเวณใดมองเห็นไดจากลานที่พักแรม 
   an area between mountains = บริเวณระหวางภูเขา 
   หาคําตอบไดจาก Our camping grounds overlook the 

spectacular Hampson Valley. ในยอหนาแรก 
  1) a tall mountain = ภูเขาสูง 
  3) a city centre = ใจกลางเมือง 
  4) a large city = เมืองใหญ  
4. เฉลย 1) a tent 
   โจทยถามวา ผูที่ชอบประกอบสิ่งของตางๆ ดวยตนเองมีแนวโนม

จะคางคืนในที่พักชนิดใดมากที่สุด 
   a tent = เต็นท 
   สรุปไดจาก If DIY is your style, bring your own tents. ใน

ยอหนาแรก 
  2) a summer-resort village = หมูบานที่มีบานลักษณะแบบ

บานพักตากอากาศในฤดูรอน 
  3) a bungalow = บังกะโล (บานชั้นเดียว) 
  4) a hotel = โรงแรม  
5. เฉลย 2) the guests 
   โจทยถามวา จากขอความที่กําหนดให ใครทําอาหารเย็น 
   the guests = แขกที่มาพัก 
   สรุปไดจาก  All guests enjoy access to cooking facilities, ... . 

ในยอหนาแรก ดังนั้นผูที่เขาพักจึงทําอาหารเย็นรับประทานเองได 
  1) the cooker = เตาประกอบอาหาร 
  3) the chef at the camping ground restaurant = พอครัว/แมครัว

ที่รานอาหารของลานที่พักแรม 
  4) the owner of the camping grounds = เจาของลานที่พักแรม 
  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ใชเมื่อคําพูดที่จะถายทอดไมใชคําถาม 
และใชรวมกับ that  


