
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพุธที่  15  มิถุนายน  2559 

  ตะลุยโจทย์ ม.3 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 1/5)  
  
Writing : Items 1-2 
Direction : Choose the best alternative.  
1. Michael .................... when his mother came to tell him the good news. 
 1) is swimming   2) was swimming 
 3) were swimming  4) are swimming  
2. Two bottles of milk will be .................... to your door. 
 1) deliver 2) delivering 3) delivers 4) delivered 
 
Reading : Items 3-7 
Direction : Read the following extract, then answer the 

questions.  

  
3. Which is the unnecessary thing in the schoolbag? 
 1) Textbook   2) Notebook 
 3) Mobile phone   4) Course syllabus  
4. What should you do before going to school? 
 1) Reduce the stress 2) Kiss your mum 
 3) Settle your stress 4) Ask for money  
5. The students have got to go to school .................... on the first day. 
 1) late 2) eager 3) early 4) urgent  
6. What should you buy before the school starts? 
 1) Cookbook 2) Bank book 3) Textbook 4) Netbook  
7. You ought to buy the notebook to .................... what the speakers 

says. 
 1) take notes 2) erase 3) remember 4) jot down 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) was swimming 
   Michael was swimming when his mother came to tell 

him the good news. = ไมเคิลกําลังวายน้ําอยูตอนที่แมของเขามาบอกขาวดี 
   Past Continuous Tense เรียกอีกอยางวา Past Progressive 

Tense ใชกลาวถึงเหตุการณที่กําลังดําเนินอยูในอดีต โครงสราง คือ Subject + 
was/were + Ving มักใชเพื่อกลาวถึงเหตุการณ 2 เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต 
โดยมีเหตุการณหนึ่งกําลังเกิดขึ้น/กระทําอยู แลวมีอีกเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นแทรก 
ในที่นี้ ไมเคิลวายน้ําเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยูกอนแลว ใช Past Continuous 
Tense รูปกริยาที่ใชจึงเปน was ตามดวย Ving เพราะประธานเปนนามเอกพจน 
สวนแมมาบอกขาวดีเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นแทรก จึงใช Past Simple Tense  

  1) เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน Present 
Continuous Tense  

  3) เปนรูปกริยาสําหรับประธานพหูพจนและบุรุษสรรพนาม You ใน 
Past Continuous Tense  

  4) เปนรูปกริยาสําหรับประธานพหูพจนและบุรุษสรรพนาม You ใน 
Present Continuous Tense   

2. เฉลย 4) delivered 
   Two bottles of milk will be delivered to your door. = นม

สองขวดจะถูกสงถึงหนาบานคุณ 
   ประโยคนี้ใชรูปแบบ Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานเปน

ผูถูกกระทําดวยกริยา โครงสราง คือ Subject + Verb to be + V3 + by + 
Noun โดยตองผัน Verb to be ตามประธานและกาลดวย หากเปนที่รูกันวา
ใครเปนผูกระทําหรือไมตองการระบุผูกระทํา สามารถละ by + Noun ได 
สําหรับกาลอนาคต Future Simple Tense มีโครงสราง Passive Voice ดังนี้ 
Subject + will/shall + be + V3 ซึ่ง Past Participle (V3) ของกริยา deliver 
ทําไดโดยเติม ed ตอทาย 

  1) เปนกริยารูปเดิม (Infinitive) ใชใน Present  
 Simple Tense เมื่อประธานเปนพหูพจนและบุรุษสรรพนาม  
 I, You, We, They 
  2) เปน Present Participle (Ving) เมื่อเติมลงใน 
 ชองวาง จะไดประโยคบอกเลาใน Future Continuous  
 Tense  
  3) เปนรูปกริยาสําหรับประธานที่เปนนามนับได 
 เอกพจน นามนับไมได และบุรุษสรรพนาม He, She, It  
 ใน Present Simple Tense  
 
คําศัพทที่นาสนใจ (ขอ 3-7) 
dos and don’ts = สิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไมควรทํา 
checklist = รายการเพื่อตรวจสอบ 

mark off = ทําเครื่องหมายหรือขีดฆาเพื่อใหทราบวาไดทําไปแลว 
overlook = มองขาม หลงลืม 
ahead of = ลวงหนา กอนเวลาที่กําหนด 
urge = เรง 
keep someone on track = ยังคงมีขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 
be supposed to = ควร... 
school break = ชวงปดภาคเรียน (ปดเทอม) 
make someone’s day = ทําให...มีความสุขมาก 
actually = อยางแทจริง  
3. เฉลย 3) Mobile phone 
    Mobile phone = โทรศัพทเคลื่อนที่ (โทรศัพทมือถือ) 
    เปนสิ่งที่ไมจําเปน/ไมใชสิ่งจําเปนจะตองพกไปโรงเรียน 
   1) Textbook = ตําราเรียน หนังสือเรียน 
   2) Notebook = สมุด 
   4) Course syllabus = ขอบเขตของเนื้อหาที่เรียน  
4. เฉลย 2) Kiss your mum 
    Kiss your mum = หอมแม 
   นอกจากนี้ บทความยังระบุอีกวาไมควรทําเฉพาะกอนไปโรงเรียน

ในวันเปดภาคเรียนวันแรกเทานั้น แตควรทําเชนนี้ทุกวัน 
   1) Reduce the stress = ลดความเครียด 
   3) Settle your stress = กอความเครียด 
   4) Ask for money = ขอเงิน  
5. เฉลย 3) early 
    early (adv.) = แตเชา 
    สรุปไดจากรายละเอียดในหัวขอ Leave enough time 
   1) late (adv.) = สาย 
   2) eager (adj.) = กระตือรือรน 
   4) urgent (adj.) = ฉุกเฉิน รีบดวน เรงดวน  
6. เฉลย 3) Textbook 
    Textbook = ตําราเรียน หนังสือเรียน 
    สรุปไดจากรายละเอียดในหัวขอ A checklist และ Buy textbooks 
   1) Cookbook = ตําราอาหาร 
   2) Bank book = สมุดบัญชีเงินฝาก (ที่ธนาคารออกให)  
   4) Netbook = คอมพิวเตอรขนาดเล็กที่ใชสําหรับทองอินเทอรเน็ต  
7. เฉลย 1) take notes 
    take notes = จดบันทึก 
   สังเกตไดจากวลี make notes ในหัวขอ Bring a notebook ซึ่งมี

ความหมายเหมือนกัน 
   2) erase = ลบ 
   3) remember = จํา 
   4) jot down = จดขอความสั้นๆ ลงไปอยางรวดเร็ว 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ไดรูปแบบ 
ประโยค 
เปน Active 
Voice ซึ่งทําให 
ผิดความหมาย 
ที่ตองการจะสื่อ 


