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Direction : Choose the best answer. 
Two friends talk about bungee jumping. (Items 1-3)  
David : Hi, Tom. Have you ever tried bungee jumping? 
Tom : ..........1.......... Have you ever tried it? 
David : Yes, I have. 
Tom : How often did you try it? 
David : Lots of times. 
Tom : ..........2..........  
David : Two years ago. I went bungee jumping in Scotland. 
Tom : ..........3.......... 
David : It was scary at first, but it was exciting.  
1. 1) Yes, I went there. 2) Yes, I think so. 
 3) No, I’ve never done it. 4) No, I’ve never told you.  
2. 1) When are you going bungee jumping? 
 2) How often do you go bungee jumping? 
 3) How many times have you been bungee jumping? 
 4) When was the last time you went bungee jumping?  
3. 1) Were you scary?  2) Are you excited? 
 3) What was it like? 4) How do you feel? 
 
Two college friends talk about their studies. (Items 4-8) 
Joe : Hi, Sue. ..........4.......... this semester? 
Sue : Maths and Physics. How about you? I haven’t seen you 

around lately. 
Joe : I’m going to ..........5.......... for a semester or two. 
Sue : Oh, why? You did well in every subject. 
Joe : I have a full-time temporary job for six months. 

And ..........6.........., I can save a large sum of money for my 
studies. 

Sue : ..........7.......... . I wish I could earn enough to pay for the 
tuition of all courses. 

Joe : ..........8.......... . If I were born in a rich family like you, I 
wouldn’t have to work as I’m doing now. 

Sue : But you’ll have a lot more experiences than others before you 
get a degree.  

4. 1) How are you   2) What’s the subject 
 3) What do you do  4) What do you select  
5. 1) give up   2) fall off 
 3) stay away   4) take a break 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. 1) I can also study full-time 
 2) the wages are very low 
 3) I’m offered high payment 
 4) I have much time for my studies  
7. 1) I envy you   2) I’m jealous of you 
 3) I’m very impressive 4) I want to be in your sleeves  
8. 1) Insane   2) Nonsense 
 3) Stupid   4) Blockhead 
 

เฉลย 
 
เพื่อนสองคนคุยกันเกี่ยวกับบันจีจัมพ (ขอ 1-3) 
เดวิด : สวัสดีทอม นายเคยลองกระโดดบันจีจัมพไหม 
ทอม : ไม เราไมเคยลองเลย แลวนายเคยลองไหมละ 
เดวิด : อืม เราเคย(ลองกระโดด) 
ทอม : นายทําบอยแคไหน 
เดวิด : หลายครั้งเลยละ 
ทอม : นายกระโดดบันจีจัมพครั้งสุดทายเมื่อไร  
เดวิด : สองปที่แลว เราไปกระโดดบันจีจัมพที่สก็อตแลนด 
ทอม : มันเปนยังไงบาง  
เดวิด : ทีแรกมันก็นากลัว แตมันก็นาตื่นเตน  
1. เฉลย 3) No, I’ve never done it. 
   No, I’ve never done it. = ไม เราไมเคยลองเลย 
   ตอบไดตรงคําถาม และมีใจความสอดคลองกับประโยคที่ตามมา 
  1) ใช ฉันไปที่นั่น 
  2) ใช ฉันคิดเชนนั้น 
  4) ไม ฉันไมเคยบอกเธอ   
2. เฉลย 4) When was the last time you went bungee jumping?  
   When was the last time you went bungee jumping? = 

นายกระโดดบันจีจัมพครั้งสุดทายเมื่อไร 
   ความหมายสอดคลองกับคําตอบที่ตามมา 
  1) เธอจะไปกระโดดบันจีจัมพเมื่อไร 
  2) เธอไปกระโดดบันจีจัมพบอยแคไหน 
  3) เธอกระโดดบันจีจัมพมากี่ครั้งแลว   
3. เฉลย 3) What was it like? 
   What was it like? = มันเปนยังไงบาง 
   ความหมายสอดคลองกับบริบท 
  1) เธอนากลัวไหม 
  2) เธอตื่นเตนไหม 
  4) เธอรูสึกอยางไร 

 
เพื่อนรวมรุนในมหาวิทยาลัยสองคนคุยกันเกี่ยวกับการเรียน (ขอ 4-8) 
โจ : สวัสดีซู เธอเลือก(เรียน)วิชาอะไรเทอมนี้ 
ซู : คณิตกับฟสิกส แลวเธอละ เราไมไดเจอเธอเลยพักหลังๆ มานี้ 
โจ : เรากะวาจะหยุดพัก(การเรียน)ซักเทอมหรือไมก็สองเทอมนะ 
ซู : อาว! ทําไมละ เธอไดคะแนนดีทุกวิชานี่ 
โจ : เราไดงานชั่วคราวที่ตองทําแบบเต็มเวลานานหกเดือน แลวเราไดรับคาจางสูง 

เราคงเก็บเงินไวเปนคาเทอมไดเยอะเหมือนกัน 
ซู : เราอิจฉาเธอนะ เราหวังวาเราจะหาเงินไดมากพอจะจายคาเทอมไดทุกวิชา 
โจ : เหลวไหลนะ ถาเราเกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยอยางเธอ เราคงไมจําเปนตอง

ทํางานอยางที่เราทําอยูตอนนี้หรอก 
ซู : แตเธอก็จะไดประสบการณมากกวาคนอื่นๆ กอนจบปริญญาตรีอีกตั้งเยอะ

เชียวนะ  
4. เฉลย 4) What do you select 
   What do you select = เธอเลือกอะไร 
   เปนคําถามที่สอดคลองกับคําตอบของซูในบรรทัดตอไป 
  1) เธอเปนอยางไรบาง 
  2) เปนวิชาอะไร 
  3) เธอทํางาน (อาชีพ) อะไร  
5. เฉลย 4) take a break 
   take a break = หยุดพัก 
   โจขอพักการเรียนไวชั่วคราว แลวจะกลับมาเรียนอีกภายหลัง 
  1) เลิก (โดยเด็ดขาด/สิ้นเชิง) 
  2) ลดปริมาณหรือคุณภาพลง 
  3) ไปอยูที่อื่น อยู(ให)หาง  
6. เฉลย 3) I’m offered high payment 
   I’m offered high payment = เราไดรับคาจาง/คาตอบแทนสูง 
   โจตองการพักการเรียน เพราะตองไปทํางานเต็มเวลา และเหตุผลที่

สําคัญที่สุดก็คือ งานนี้ใหคาตอบแทนสูง ซึ่งทําใหเขาสามารถเก็บเงินเพื่อกลับมา
เรียนตอได 

  1) ฉันเรียนแบบเต็มเวลาไปดวยได 
  2) คาจางต่ํา/นอยมาก 
  4) ฉันมีเวลามากมายที่จะเรียน  
7. เฉลย 1) I envy you 
   I envy you. = เราอิจฉาเธอ  
   เปนคําพูดแสดงความชื่นชม ซึ่งสอดคลองกับขอความที่ซูพูดตอมา 
  2) ฉันอิจฉา(ริษยา)เธอ มีความหมายเชิงลบ 
  3) ฉันนาประทับใจมาก 
  4) ใชขอความผิด และตองเขียนใหอยูในรูปประโยคเพื่อสมมติ โดยใช

วา I wish I could be in your shoes. ซึ่งหมายถึง ฉันตองการเปนแบบคุณ  
8. เฉลย 2) Nonsense 
   Nonsense = เหลวไหล 
   หากแปลตามตัวอักษร จะหมายความวาพูดไมเปนเรื่อง เหลวไหล แต

ในที่นี้ไมไดมีความหมายในเชิงลบหรือตําหนิ เพราะโจเองก็อยากรวยแบบซู 
  1), 3) และ 4) มีความหมายเชิงลบหรือตําหนิเพียงอยางเดียว 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


