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Direction : Choose the best answer.  
1. Tanya : Hi, Tony, what are you doing? 
 Tony : .................... _ just watching TV. 
 Tanya : Let’s play tennis. 
 1) A lot   2) Nothing much 
 3) Not at all   4) Staying home  
2. Lesley : I’m afraid I’ve broken your glass. 
 Lindsay : .................................................. 
 1) Please don’t be afraid. 2) No. I don’t regret that.  
 3) Oh, that’s all right. 4) Oh, don’t mention my glass.  
3. Jean : Don’t you think you’re working too hard for the exam? 
 Greg : I have to. If I don’t pass tomorrow’s examination, all 

my years of effort will .................... . 
 1) flow into a river  2) fly up into the sky 
 3) walk away in the dark 4) go down the drain 
 
Jane and Pam are discussing the violence among secondary schoolgirls. 
(Items 4-6) 
Jane : Pam, have you read about the violence among secondary 

schoolgirls? 
Pam : No, but I have watched it on TV. 
Jane : .........4.........? 
Pam : It’s depressing. 
Jane : .........5.........? 
Pam : I think, .........6......... properly. Teenagers need love and care 

from their family.  
4. 1) What do you say  2) How do you feel 
 3) Why do you watch 4) Which do you prefer  
5. 1) How do you think 2) Who do you say 
 3) What do you like  4) Why do you say that  
6. 1) they’re looked over 2) they’re rarely fed up 
 3) they aren’t brought up 4) they aren’t controlled over 
 
Something might have come up. (Items 7-9) 
 Alan and his two other friends, Robyn and Scottie, have a meeting. 
They have all arrived, except for Alan. Robyn and Scottie are a little 
worried.  
Robyn : Has Alan shown up yet? 
Scottie : No. I guess something might have come up. 
Robyn : ..........7.......... . 
Scottie : I don’t know. ..........8.......... 

 
 
 
 
 
 
 
  
Robyn : Last week his sister was admitted to the hospital. 
Scottie : Oh! What happened? 
Robyn : His sister had a car accident last week. 
Scottie : Is she fine now? 
Robyn : She’s still in a serious condition. 
Scottie : ..........9.......... . His sister is the only one he has left since 

his parents passed away last year.   
7. 1) I’m sorry I can’t  
 2) I’m tied up with something 
 3) I wonder what happened 
 4) Let’s call it quits and go home  
8. 1) I hope it’s nothing serious. 2) I’m looking at a new case. 
 3) See, great minds think alike! 4) I’ll keep my fingers crossed.  
9. 1) Not again   2) She’s lovely 
 3) Oh, poor Alan   4) Get back on track  
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) Nothing much 
   แทนยา : สวัสดีโทนี่ ทําอะไรอยูเหรอ 
   โทนี่ : ก็ไมมีอะไรมาก แคดูทีวีนะ 
   แทนยา : ไปตีเทนนิสกันเถอะ 
   มีความหมายสอดคลองกับวลีที่ตามมา สังเกตไดจาก just 
  1) เยอะแยะเลย/เพียบเลย 
  3) ไมเลย 
  4) อยูบาน ตอบไมตรงคําถาม เพราะผูถามถามวากําลังทําอะไรอยู 

และผูถามเองคงจะทราบอยูแลววาคูสนทนาของตนอยูที่ไหน   
2. เฉลย 3) Oh, that’s all right. 
   เลสลีย : ฉันวา…ฉันทําแกวเธอแตก 
   ลินดเซย : เออ…ไมเปนไร 
   เหมาะสมกับสถานการณ 
  1) อยากลัวไปเลย 
  2) ไม ฉันไมเสียใจ/เสียดายหรอก 
  4) เออ...ไมตองพูดถึงแกวฉันหรอก ไมเหมาะสมกับสถานการณ แต

หากเปลี่ยนเปน Oh, don’t mention it. ก็อาจจะนํามาใชได  
3. เฉลย 4) go down the drain 
   จีน : เธอไมขยันอานหนังสือสอบเกินไปหนอยเหรอ 
   เกร็ก : เราตองขยันสิ ถาเกิดเราสอบวิชาที่สอบพรุงนี้ไมผาน ความ

พยายามของเราตลอดเวลาที่ผานมาก็คงสูญเปลา 
   drain แปลวา ทอระบายน้ํา  
   go down the drain เปนสํานวนที่ใชในภาษาพูด หมายความวา 

สิ้นเปลือง สูญเปลา ไมไดสิ่งใดเปนการตอบแทน 

เจนและแพมกําลังคุยกันเกี่ยวกับการใชความรุนแรงในหมูนักเรียนหญิงระดับ
มัธยมศึกษา (ขอ 4-6) 
เจน : แพม เธออานขาวเกี่ยวกับความรุนแรงระหวางเด็กมัธยมฯ หรือยัง 
แพม : ยังหรอก แตฉันดูจากในทีวีแลว 
เจน : เธอรูสึกยังไงบาง 
แพม : นาสลดใจนะ 
เจน : ทําไมเธอถึงพูดอยางนั้นละ 
แพม : ฉันวา... พวกเขาไมไดรับการเลี้ยงดูอยางเหมาะสม วัยรุนตางก็ตองการ

ความรักและความเอาใจใสจากครอบครัว  
4. เฉลย 2) How do you feel 
        1) เธอพูดวาอะไร 
  3) เธอดูทําไม 
  4) เธอชอบอยางไหนมากกวา  
5. เฉลย 4) Why do you say that 
          เพราะนํามาใชถามความคิดเห็นได 
  1) เธอคิดอยางไร ผิด เพราะจะซ้ําซอนกับ How do you feel? 
  2) เธอพูดกับใคร, เธอพูดใหใครฟง 
  3) เธอชอบอะไร  
6. เฉลย 3) they aren’t brought up 
   ใช phrasal verb (ในที่นี้ คือ bring up) ไดสอดคลองกับ

ขอความที่ตามมา ซึ่ง to be brought up แปลวา ไดรับการเลี้ยงดู 
  1) to be looked over แปลวา ถูกตรวจตราอยางคราวๆ 
  2) to be fed up แปลวา เบื่อ, ไมคอยพอใจ 
  4) to be controlled over แปลวา ถูกปกครอง, ถูกควบคุม 
 
บางสิ่งบางอยางอาจเกิดขึ้น (ขอ 7-9) 
 อลันและเพื่อนของเขา 2 คน คือ โรบิน และสก็อทตี้ นัดเจอกัน พวกเขาตาง
มาถึงที่นัดหมายแลว เวนก็แตเพียง อลัน โรบินและสก็อทตี้เปนกังวลเล็กนอย  
โรบิน : อลันมาหรือยัง 
สก็อทตี้ : ยังไมมาเลย ฉันเดาวาอาจจะมีบางอยางเกิดขึ้น 
โรบิน : สงสัยจังวาเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปลา 
สก็อทตี้ : ไมรูเหมือนกัน ฉันหวังวาคงไมมีเรื่องอะไรรายแรงเกิดขึ้นนะ 
โรบิน : อาทิตยที่แลวนองสาวของเขาเขาโรงพยาบาล 
สก็อทตี้ : โอ เกิดอะไรขึ้น 
โรบิน : นองสาวของอลันประสบอุบัติเหตุทางรถยนตเมื่ออาทิตยที่แลว 
สก็อทตี้ : ตอนนี้เธออาการดีแลวใชไหม 
โรบิน : เธอยังคงอาการหนักอยู 
สก็อทตี้ : โธ... อลันผูนาสงสาร เขาเหลือแคนองสาวเพียงคนเดียวหลังจาก 

พอแมเสียเมื่อปที่แลว  
7. เฉลย 3) I wonder what happened 
  1) ฉันขอโทษที่ฉันทําไมได 
  2) ฉันมีบางเรื่องติดพันอยู 
  4) ยกเลิกนัด แลวกลับบานกันเถอะ  
8. เฉลย 1) I hope it’s nothing serious. 
  2) ฉันกําลังดูกรณีใหมอยู 
  3) เห็นไหม คิดเหมือนกัน/ใจตรงกันเลย 
  4) ฉันขอเอาใจชวย  
9. เฉลย 3) Oh, poor Alan 
  1) อีกแลวหรือ (แสดงความไมพอใจ) 
  2) เขา(ผูหญิง)/เธอนารัก 
  4) กลับเขาสูภาวะปกติ/เขาที่เขาทาง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ผิด เพราะความหมายขัดแยง 
กับวลีที่ตามมา 


