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Choose the best answer to each item.  
At a dining table in a restaurant (Items 1-3)  
John : My friend told me this restaurant is great.  
Ann : Really? ..........1.......... 
Waiter : Here we go. Whose is the fish? 
John : ..........2..........  
Waiter : And this is your dish, madam. Enjoy your meal. 
Ann : ..........3.......... Thank you very much.  
1. 1) I can’t wait to taste the food. 
 2) It couldn’t have been better. 
 3) I love it. 
 4) I couldn’t say much about it.  
2. 1) Pardon me, you said who is the fish? 
 2) Who can be the fish? 
 3) It’s mine. 
 4) It’s hers.  
3. 1) It looks cute.   2) It looks lovely. 
 3) It looks adorable.  4) It looks delicious. 
 
John took all his classes online last semester, but this semester, he is 
taking regular ones. (Items 4-8)  
Laura : How are your classes, John? 
John : .........4......... I’m taking regular courses this semester. 
Laura : .........5......... I thought you enjoyed online classes. 
John : Well, .........6......... . But I won’t have time to join student 

activities if I take all my classes online, so I decide to take 
regular classes and work part-time instead. 

Laura : .........7......... University life is short, so .........8......... the best 
of it. 

John : Well, that sounds good. What student clubs do you belong to? 
Laura : None. ... But I’m going to join some.  
4. 1) So silly!   2) Too bad! 
 3) Just great!   4) Great courses!  
5. 1) I beat you.   2) Are you kicking yourself? 
 3) Are you pulling your leg? 4) You must be joking!  
6. 1) I used to   2) I do, actually 
 3) I do, I’m afraid  4) I’m sorry, I do 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. 1) I can’t refuse.   2) I agree with you. 
 3) All right?   4) You can be wrong.  
8. 1) why should we do 2) how can we have 
 3) you’d rather bring 4) we’d better make 
 

เฉลย 
 
ที่โตะรับประทานอาหารในรานอาหารแหงหนึ่ง (ขอ 1-3) 
จอหน : เพื่อนเราบอกมาวารานนี้ยอดเยี่ยมเลย 
แอน : จริงเหรอ เราอดใจรอชิมอาหารไมไหวแลวละ 
พนักงานเสิรฟ : มาแลวครับ ปลานี่ของใครครับ 
จอหน : ของผมเองครับ 
พนักงานเสิรฟ : และนี่ก็รายการที่คุณสั่งครับ คุณผูหญิง ทานใหอรอยนะครับ 
แอน : ดูนาทานนะ ขอบคุณมากคะ  
1.  เฉลย 1) I can’t wait to taste the food. 
   I can’t wait to taste the food. = เราอดใจรอชิมอาหารไมไหว

แลวละ 
   สอดคลองกับที่แอนพูดกอนหนา รวมถึงคําพูดของจอหน แสดงวา

แอนก็นาจะพูดในทํานองวาอยากลองชิมอาหารแลว 
  2) It couldn’t have been better. = มันคงไมดีไปกวานี้แลว 
  3) I love it. = ฉันรัก/ชอบมัน 
  4) I couldn’t say much about it. = ฉันพูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่อง

นี้/นั้นไมได  
2.  เฉลย 3) It’s mine. 
   It’s mine. = ของผมเองครับ 
   เพราะพนักงานเสิรฟถามวาใครสั่งปลา แลวจอหนตอบวาเขาสั่ง  
  1) Pardon me, you said who is the fish? = ขอโทษนะคะ/ครับ 

คุณพูดวาใครเปนปลาเหรอ 
  2) Who can be the fish? = ใครพอจะเปนปลาได 
  4) It’s hers. = ของเธอ ผิด เพราะแอนไมไดสั่งปลา  
3.  เฉลย 4) It looks delicious. 
   It looks delicious. = ดูนาทานนะ 
   มีความหมายเหมาะสมที่สุด 
  1), 2) และ 3) หมายถึง ดูนารัก ไมนิยมใชกับอาหาร 
จอหนเรียนแบบออนไลนทุกวิชาในภาคเรียนที่แลว แตภาคเรียนนี้เขาจะเรียนแบบ
ปกติ (ขอ 4-8) 
ลอรา : เรียนเปนยังไงบางจอหน 
จอหน : ก็เยี่ยมเลยละ เราจะลงเรียนแบบปกตินะเทอมนี้ 

ลอรา : เธอตองลอเลนแนเลย เราคิดวาเธอชอบเรียนออนไลนซะอีก 
จอหน : คือ... อันที่จริง เราก็ชอบนะ แตเราคงไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม

นักศึกษา ถาเราเรียนแบบออนไลนทุกวิชา เราเลยตัดสินใจวาจะเขา
เรียนในชั้นเรียนตามปกติ แลวทํางานนอกเวลาเรียนแทน 

ลอรา : เราเห็นดวยกับเธอนะ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมันสั้น พวกเราก็ควร
ใชเวลาชวงนี้ใหคุมคาที่สุด 

จอหน : อืม... ฟงดูดีนะ เธออยูชมรมนักศึกษาชมรมอะไรบางละ 
ลอรา : ไมไดอยู แตเรากะวาจะเขารวมบางชมรมนะ  
4. เฉลย 3) Just great! 
   Just great! = ก็เยี่ยมเลยละ 
   เพราะจอหนพอใจกับการเลือกวิชาเรียนของเขามาก 
  1) และ 2) มีความหมายเชิงลบ 
  4) ไมเหมาะสมกับบริบท เพราะลอราถามความรูสึกของจอหน ไมได

ถามลักษณะของวิชาที่เรียน  
5. เฉลย 4) You must be joking! 
   You must be joking! = เธอตองลอเลนแนเลย 
   เพราะลอราไมคาดคิดมากอนวาจอหนจะเปลี่ยนมาเรียนแบบปกติ 

จึงคิดวาจอหนพูดเลน 
  1) I beat you. = ฉันทําใหเธองง 
  2) Are you kicking yourself? = เธอหงุดหงิดอยูหรือเปลา 
  3) Are you pulling your leg? = เธอลอตัวเธอเองเลนหรือเปลา  
6. เฉลย 2) I do, actually 
   I do, actually = อันที่จริง เราก็ชอบนะ 
   สังเกตไดจาก But ในประโยคที่จอหนพูดตอมา ที่ชวยบอกให

ทราบวาจริงๆ แลว จอหนชอบเรียนแบบออนไลน แตที่เขาตองเปลี่ยนมาเรียน
แบบปกติ เพราะเขาตองการทํากิจกรรมระหวางที่เรียนในมหาวิทยาลัย 

  1) I used to = ฉันเคยชอบ 
  3) I do, I’m afraid = ฉันเกรงวาฉันชอบ 
  4) I’m sorry, I do = ฉันขอโทษ ฉันชอบ   
7. เฉลย 2) I agree with you. 
   I agree with you. = เราเห็นดวยกับเธอนะ 
   เพราะลอราเห็นดวยกับการตัดสินใจของจอหน 
  1) I can’t refuse. = ฉันปฏิเสธไมลง 
  3) All right? = ใชไดไหม, ตกลงไหม ใชถามความเห็น ถาตองการ

บอกวาเห็นดวย ควรใช You’re right. 
  4) You can be wrong. = เธออาจจะผิดก็ได  
8. เฉลย 4) we’d better make 
   we’d better make = พวกเราควรใช 
   เพราะ to make to best of หมายถึง จัดการสิ่งที่มี/เปนอยูใหดี

ที่สุด จึงทําใหวลีขางตนกลายเปนคําแนะนําที่สอดคลองกับคําพูดที่วา University 
life is short, ... . 

  1) why should we do = ทําไมพวกเราควร 
  2) how can we have = พวกเรามีไดอยางไร 
  3) you’d rather bring = เธอควรนําเอา ใหความหมายที่ไมสอดคลอง

กับขอความขางหนา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

หากตองการบอกวาชอบ 
ไมตองใช I’m sorry. 
หรือ I’m afraid. รวมดวย 

ใชในประโยค 
บอกเลาไมได 


