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Choose the best alternative. 
Situation : Laura asks her sister, Martha, to go to the 

market for her. (Items 1-3) 
Laura : Mom asked me to go grocery shopping but I need to 

finish my school project. Can you .........1......... for me, 
Martha? 

Martha : I guess I can. .........2.........  
Laura : Well, she wanted me to buy enough groceries for the 

whole week and we can buy whatever else we want for 
snacks and breakfast. 

Martha : How about fish? 
Laura : Make sure that they are fresh. .........3.........  
1. 1) go fishing 2) go shopping  3) go hiking 4) go camping  
2. 1) I am done with exercise. 
 2) I am done with my shopping. 
 3) I am done with the housework. 
 4) I am done with my homework.  
3. 1) Please forgive me. 2) Please excuse me. 
 3) Drive carefully, please. 4) Please contact us.  
4. 
 Dr. Sylvia Earle has been fascinated by the ocean. She is one of 
the world’s best known marine scientists. Earle loves to dive deep 
into the ocean. She has spent much of her life in or under the waves. 
Now, in her effort to save the oceans, she wants to make it uncool to 
eat a tuna fish sandwich and to understand the impact that humans 
have on the ocean each time we eat seafood or use pesticide on the 
garden bugs.  
 What kind of writing is this paragraph? 
 1) biography   2) literature 
 3) documentary   4) science fiction  
5. 
 Kenya will have a new marriage law. Women hate it. Men can 
have many wives. They can marry other women without telling their 
wife. There was a big argument and female lawmakers walked out. 
They do not want men to have more than one wife. A man said the 
law was OK because divorced women get 30% of the house and 
money.  
 According to the paragraph, what is the best title? 
 1) The New Marriage Law 2) Many Wives 
 3) A Big Argument  4) House and Money 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. Now remember - in the museum, you can look but 

you .................... touch anything. 
 1) must 2) mustn’t 3) should 4) shouldn’t  
7. Neither of the girls gave .................... report on Tuesday. 
 1) her 2) our 3) your 4) his 
 

เฉลย 
 
สถานการณ : ลอราขอใหมารธา นองสาวของเธอ ไปตลาดแทนเธอ (ขอ 1-3) 
ลอรา : แมขอใหพี่ไปซื้อของใชที่รานชํา แตพี่ตองทําโครงงานใหเสร็จ ชวยไป

ซื้อของแทนพี่หนอยไดไหม  
มารธา : ไดจะ ฉันทําการบานเสร็จแลว 
ลอรา : เออ... แมใหซื้อของใชสําหรับทั้งสัปดาหและอะไรก็ไดที่พวกเราตองการ

มาเปนอาหารวางและอาหารเชา 
มารธา : แลวเนื้อปลาละ 
ลอรา : ดูใหแนใจวาสดไหม ขับรถระวังดวยนะ  
1. เฉลย 2) go shopping  
   go shopping = ไปซื้อของ 
   เพราะ go + Ving หมายถึง ออกไปทํากิจกรรมบางอยางนอกที่พัก

อาศัย และ shop เปนกริยาที่มีความหมายเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) go fishing = ไปตกปลา 
  3) go hiking = ไปเดินเทาระยะทางไกล (อาทิเชน เดินปา เดินขึ้นเขา) 
  4) go camping = ไปตั้งคายพักแรม (แคมป)  
2. เฉลย 4) I am done with my homework.  
   I am done with my homework. = ฉันทําการบานเสร็จแลว 
   เพราะ be + done หมายถึง กระทําบางอยางเสร็จสิ้นเปนที่

เรียบรอย และ homework เปนนามที่มีความหมายเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) I am done with exercise. = ฉันออกกําลังกายเสร็จแลว 
  2) I am done with my shopping. = ฉันซื้อของเสร็จแลว 
  3) I am done with the housework. = ฉันทํางานบานเสร็จแลว  
3. เฉลย 3) Drive carefully, please. 
   Drive carefully, please. = ขับรถระวังดวยนะ (โปรดขับรถอยาง

ระมัดระวัง) 
   มีความหมายเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) Please forgive me. = โปรดใหอภัยฉัน 
  2) Please excuse me. = โปรดยกโทษใหฉัน 
  4) Please contact us. = กรุณาติดตอเรา   

4. 
 ดอกเตอรซิลเวีย เอิรล หลงใหลในมหาสมุทร เธอเปนนักวิทยาศาสตรทางทะเล
ที่มีชื่อสียงระดับโลกอีกคนหนึ่ง เอิรลชอบดําดิ่งไปใตมหาสมุทร เธอใชชีวิตสวนมาก
อยูกับคลื่นทะเล ดวยความพยายามที่จะอนุรักษทองทะเล ตอนนี้เธอจึงอยากให
ผูคนลดความนิยมในการรับประทานแซนดวิชปลาทูนา และทําความเขาใจถึงผลกระทบ
ที่มนุษยทําตอมหาสมุทรทุกครั้งที่บริโภคอาหารทะเล หรือใชยาฆาแมลงในสวน  
 เฉลย 1) biography 
   โจทยถามวา ยอหนานี้จัดเปนงานเขียนประเภทใด 
   biography = ชีวประวัติ 
   เพราะยอหนาขางตนกลาวถึงอาชีพและทัศนคติสวนบุคคลของคน

คนหนึ่ง 
  2) literature = วรรณคดี 
  3) documentary = สารคดี 
  4) science fiction = นิยายวิทยาศาสตร  
5. 
 ประเทศเคนยาจะออกกฎหมายใหมฉบับหนึ่งที่ผูหญิงทั้งหลายตางพากันขยาด 
เพราะรางกฎหมายที่วานี้อนุญาตใหผูชายมีภรรยาไดหลายคน พวกเขาจะมีสิทธิ
สมรสกับผูหญิงคนอื่นเพิ่มโดยไมตองแจงภรรยา รางกฎหมายดังกลาวกอใหเกิดขอ
ถกเถียงเปนวงกวาง กรรมการนิติบัญญัติที่เปนเพศหญิงถึงกับเดินออกจากที่
ประชุม พวกเขาไมตองการใหผูชายมีภรรยามากกวา 1 คน ชายคนหนึ่งกลาววา
รูสึกดีกับกฎหมายนี้ เพราะผูหญิงตองไดรับคาเลี้ยงดูและทรัพยสินรอยละสามสิบ
หลังจากหยารางกับสามี   
 เฉลย 1) The New Marriage Law 
   โจทยถามวา ตามยอหนานี้ ชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร 
   The New Marriage Law = กฎหมายการสมรสฉบับใหม 
   เพราะครอบคลุมใจความทั้งหมดของยอหนา 
  2) Many Wives = ภรรยาหลายคน 
  3) A Big Argument = การถกเถียงครั้งใหญ 
  4) House and Money = บานเรือนและเงินทอง  
6. เฉลย 2) mustn’t 
   ตอนนี้ก็จงจําไววาในพิพิธภัณฑ คุณดูสิ่งตางๆ ได แตตองไมแตะตอง

อะไรทั้งสิ้น 
   mustn’t = ตองไม 
   must เปนกริยาชวยชนิด modal ใชเพื่อบังคับใหทําบางอยาง สวน 

must not (ยอไดเปน mustn’t) ใชเพื่อสั่งหามทําบางอยางหรือบังคับไมใหทํา
บางอยาง 

  1) must = ตอง 
  3) should = ควร 
  4) shouldn’t = ไมควร (เปนรูปยอของ should not)  
7. เฉลย 1) her 
   เด็กหญิงทั้งสองไมสงรายงานในวันอังคารเลยสักคน 
   Neither นํามาใชเปนสรรพนามได โดยใชโครงสราง neither of + 

plural noun กริยาในประโยคที่มีโครงสรางดังกลาวปรากฏอยู รวมถึงคําอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ อาจจะเปนรูปเอกพจน ถาหากเปน formal style หรืออาจจะเปนรูป
พหูพจน เมื่อเปน informal style ซึ่งสําหรับโจทยขอนี้เปนแบบ formal style 
ดังนั้นคุณศัพทแสดงความเปนเจาของตองเปนเอกพจน จึงใช her โดยสังเกต
ไดจาก neither และ girls 

  2) และ 3) ผิด เพราะเปนรูปคุณศัพทแสดงความเปนเจาของที่ไม
สอดคลองกับบุรุษของประธาน 

  4) ผิด เพราะจะใชไดก็ตอเมื่อประธานเปนเพศชาย  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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