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Choose the best alternative.  
1. Tristan .................... good at Math. She fail all my tests. 
 1) have never been  2) never has been 
 3) has never been  4) never have been  
2. Before leaving home, Suda tells her son to .................... . 
 1) turn off the electrical appliances 
 2) watch out of the pickpockets 
 3) charge the cellphone battery 
 4) turn on the light at the kitchen  
3. Your desk is untidy. Your boss walk pass and tell you to .................... . 
 1) put everything in order 2) improve your English 
 3) be polite and kind 4) take his order  
4. Perhaps I .................... go skiing with Jane next winter. 
 1) will 2) would 3) have 4) does  
5. A : Which boy hits you? 
 B : That .................... in the red shirt. 
 1) ones 2) first 3) one 4) firstly 
 
At the pharmacy 
Patient : Good morning. Can you help me? 
Pharmacist : Good morning. ..........6.......... 
Patient : ..........7.......... My tooth aches terribly. Can you give 

me anything for it? 
Pharmacist : Well, you’d better go to the dentist. 
Patient : You see, ..........8.......... and I don’t know where to go.  
Pharmacist : OK, I’ll give you this medicine. You’ll have to take 

one tablet in three or four hours. 
Patient : Thank you. I also need a plaster for I’ve ..........9.......... 

somewhere. 
Pharmacist : OK. It will be £ 8.35 altogether. 
Patient : Here you are. Thank you very much. 
Pharmacist : You’re welcome.  
6. 1) What do you do for a living? 2) What’s the problem? 
 3) What‘s on your mind? 4) What’s up?  
7. 1) I feel awful.   2) I can’t believe . 
 3) I’ll pick you up.  4) I’d love to.  
8. 1) I’m a stranger here 2) I’m broke 
 3) I’m exhausted   4) I’m ready  
9. 1) cut my finger   2) answer the telephone 
 3) try to exercise  4) look after the kids 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) has never been 
   ทริสตันไมเกงเลข (มาแตไหนแตไร) เธอทําขอสอบของฉันไมผาน

เลยสักชุด 
   has never been = ไม ... (มาแตไหนแตไร) 
   ใช Present Perfect Tense เพื่อบรรยายลักษณะที่เปนมาตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน โครงสรางประโยค คือ subject + have/has + V3 มี 
never เปนกริยาวิเศษณบอกความถี่ ชวยย้ําวาไมเคยเลย โดยสังเกตไดจาก
ประโยคถัดมา คือ She fails all my tests. กริยาวิเศษณบอกความถี่จะวางไว
หลังกริยาชวย (ในที่นี้ คือ has) และหนากริยาหลัก (ในที่นี้ คือ been) 

   1) ใชรูปของกริยาชวยไมสอดคลองกับบุรุษและพจนของประธาน 
  2) และ 4) เรียงลําดับคําผิด 
 หมายเหตุ สํานวน be good at หมายถึง เกงดาน...  
2. เฉลย 1) turn off the electrical appliances 
   กอนออกจากบาน สุดาบอกลูกชายของเธอใหปดเครื่องใชไฟฟา 
   turn off the electrical appliances = ปดเครื่องใชไฟฟา 
   ใหความหมายไดเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 
  2) ระวังโจรลวงกระเปา 
  3) ชารจแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ 
  4) เปดไฟในหองครัว  
3. เฉลย 1) put everything in order 
   โตะของคุณรกมาก เจานายของคุณเดินผาน แลวบอกคุณใหจัด

สิ่งของตางๆ ใหเปนระเบียบ 
   put everything in order = จัดสิ่งของตางๆ ใหเปนระเบียบ 
   เพราะ in order หมายถึง ตามลําดับ, เปนระเบียบ 
  2) พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ 
  3) จงสุภาพและใจดี 
  4) จดคําสั่งของเขา  
4. เฉลย 1) will 
   บางทีฉันอาจจะไปเลนสกีกับเจนในฤดูหนาวปหนา 
   will = จะ 
   เพราะประโยคนี้ตองใช Future Simple Tense ซึ่งมีโครงสราง คือ 

Subject + will + Infinitive (V1) เพื่อกลาวถึงความเปนไปได/แนวโนมที่จะ
กระทําบางสิ่งในอนาคต สังเกตไดจาก next winter กริยาชวยชนิด modal   
ที่เหมาะสมจะนํามาใชจึงเปน will  

  2) เปนกริยาชวยชนิด modal ใชเพื่อแสดงเจตจํานง คาดคะเนเหตุการณ 
รวมถึงใชในประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) รูปแบบที่ 2 และ 3 

  3) เปนกริยาชวยที่ใชใน Present Perfect Tense 
  4) เปนรูปของกริยาชวยสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ในประโยค

ปฏิเสธที่เปน Present Simple Tense  

5. เฉลย 3) one 
   เอ : เด็กผูชายคนไหนตีเธอ 
   บี : คน(นั้น)ที่ใสเสื้อสีแดง 
   one = คน/ตัว/อัน (เอกพจน) 
   เมื่อกลาวถึงนามนับไดคําเดิมอีกครั้งโดยไมตองการใชคํานั้นซ้ํา 

สามารถนํา one หรือ ones ซึ่งทําหนาที่เปนสรรพนาม มาแทนได ประโยคนี้ 
ใช one แทน a boy ซึ่งเปนเอกพจน 

  1) เปนสรรพนามที่นํามาแทนนามนับไดพหูพจน 
  2) เปนเลขบอกลําดับ ทําหนาที่เสมือนคุณศัพท ตองตามดวยนาม 
  4) เปนกริยาวิเศษณที่ใชเมื่อพูดหรือเขียนยกสิ่งใดขึ้นเปนลําดับแรก 
 
คําแปลบทสนทนา (ขอ 6-9) 
ที่รานขายยา 
ผูปวย : สวัสดีครับ ชวยผมหนอยไดไหม 
เภสัชกร : สวัสดีคะ มี(ปญหา)อะไรหรือเปลาคะ 
ผูปวย : ผมรูสึกแย ผมปวดฟนมากเลย มีอะไรใหผมกินแกปวดไหมครับ 
เภสัชกร : อืม... คุณควรไปหาหมอฟนดีกวานะคะ 
ผูปวย : คุณก็ทราบ ผมไมใชคนแถวนี้และไมทราบวาจะไปทางไหน 
เภสัชกร : ตกลงคะ ฉันจะจายยานี้ให คุณจะตองทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 3-4 

ชั่วโมง 
ผูปวย : ขอบคุณครับ ขอแผนแปะแผลดวยครับ นิ้วผมโดนบาดตรงไหนสักที่ 
เภสัชกร : ทั้งหมดราคา 8 ปอนด 35 เพนนีคะ 
ผูปวย : นี่ครับ ขอบคุณมากนะครับ 
เภสัชกร : ไมเปนไรคะ  
6. เฉลย 2) What’s the problem? 
   What’s the problem? = มี(ปญหา)อะไรหรือเปลา 
   เปนคําถามที่เหมาะสมกับสถานการณ 
  1) คุณทําอาชีพอะไร 
  3) คุณกําลังคิดอะไรอยู 
  4) เปนไงบาง  
7. เฉลย 1) I feel awful. 
   I feel awful. = ผมรูสึกแย 
   ความหมายสอดคลองกับคําถาม 
  2) ฉันไมอยากจะเชื่อ 
  3) ฉันจะไปรับคุณ 
  4) ดวยความยินดี, ฉันอยากทาน/ทํา/ไป  
8. เฉลย 1) I’m a stranger here 
   I’m a stranger here = ผมไมใชคนแถวนี้ 
   มีความหมายเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ยังนํามากลาวเสริมในกรณี

ที่มีผูมาถามเสนทาง โดยที่เราเองก็เปนคนตางถิ่นเชนเดียวกับผูถามไดอีกดวย 
  2) ฉันเงินหมด 
  3) ฉันเหนื่อย 
  4) ฉันพรอมแลว  
9. เฉลย 1) cut my finger 
   cut my finger = นิ้วผมโดนบาด 
   ความหมายเปนเหตุเปนผลกับอนุประโยคที่อยูดานหนา 
  2) รับสาย(โทรศัพท) 
  3) พยายามที่จะออกกําลังกาย 
  4) ดูแลเด็กๆ  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


