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Choose the best alternative.  
1. At home 
 Mom : Breakfast’s ready. 
 Son : I’m sorry, Mom. .................... 
 1) I don’t want to be late for class. 
 2) I don’t want breakfast you made today. 
 3) I’m going to have it before class. 
 4) I’d rather let you have it by yourself.  
2. Woman : You look different. 
 Man : ....................  
 Woman : You didn’t have a mustache before, did you? 
 1) How so?   2) What’s wrong? 
 3) Did I?   4) Do you?   
3. Man : Sorry. I’m late for work again. I was stuck in a traffic jam. 
 Woman : You’d better think up a better excuse to .................... . 
 Man : Oh, come on! No time now. 
 1) do your best   2) go places 
 3) rise with the lark  4) get off the hook  
4. The .................... of Brian’s furnished room is ten pounds a week. 
 1) payment 2) wage 3) debt 4) rent   
5. New technology has improved the production of personal 

computers, making them easy to operate; ...................., the on-
screen commands help the users throughout. 

 1) in case   2) prior to 
 3) in particular   4) on the other hand  
6. The variety of people in Rattanakosin period is much greater 

than .................... . 
 1) to Ayudhaya period  
 2) in Ayudhaya period 
 3) that in Ayudhaya period  
 4) that variety of Ayudhaya period 
 
Read the extract below, then answer the questions 7-8.  
 If you don’t get out of the box you’ve been raised in, you don’t 
understand how much bigger the world is. 

 
7. What does “the box” probably refer to? 
 1) the fact   2) the environment 
 3) the container   4) the confinement   

 
 
 
 
 
 
 
  
8. What should be the best interpretation of the extract? 
 1) Don’t live in a cage, you’ll be stupid. 
 2) It’s difficult to know how big the world is. 
 3) If you open your mind, you’ll learn a lot more. 
 4) You should lead your life according to your family’s belief. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) I don’t want to be late for class. 
   ที่บาน 
   แม : อาหารเชาเสร็จแลวจะ 
   ลูกชาย : ผมขอโทษนะครับแม ผมไมอยากเขาเรียนสาย 
   I don’t want to be late for class. = ผมไมอยากเขาเรียนสาย 
   หากไมตองการรับประทานอาหารเชาที่แมเตรียมไวให ควรตอบ

ปฏิเสธใหสุภาพ พรอมทั้งใหเหตุผลที่เหมาะสม 
  2) I don’t want breakfast you made today. = วันนี้ผมไมอยาก

กินอาหารเชาที่แมทํา ไมสุภาพ จึงไมเหมาะจะใชพูดกับแม 
  3) I’m going to have it before class. = ผมกะวาจะกินกอนเขา

เรียน ไมสอดคลองกับสถานการณ 
  4) I’d rather let you have it by yourself. = ผมวาแมเก็บไวกิน

เองเถอะ ไมสุภาพ จึงไมเหมาะจะใชพูดกับแม  
2. เฉลย 1) How so? 
   ผูหญิง : เธอดูเปลี่ยนไปนะ 
   ผูชาย : ยังไงเหรอ 
   ผูหญิง : ก็เธอไมเคยไวหนวดมากอนเลยนี่นา 
   How so? = ยังไงเหรอ 
   ในกรณีที่ไมตองการทวนขอความทั้งหมดซ้ํา ก็จะใช so แทนที่

ขอความที่ละไป จากบทสนทนาที่กําหนดให so ใชเพื่อลดทอนขอความจากคําถาม
แบบเต็มที่วา How do I look different? หรืออาจใช Do I? เพื่อถามย้ําคําพูด
กอนหนานี้ก็ได  

3. เฉลย 4) get off the hook 
   ผูชาย : ขอโทษที ผมมาทํางานสายอีกแลว รถติดนะ 
   ผูหญิง : คุณชวยหาขอแกตัวเพื่อใหพนผิดใหดีกวานี้หนอยนะ 
   ผูชาย : โธ ไมเอานะ ไมมีเวลาแลว 
   get off the hook = เพื่อใหพนผิด 
   to get off the hook เปนสํานวนในภาษาพูด หมายถึง เพื่อเอาตัว

รอด, เพื่อออกจากสถานการณที่ไมพึงปรารถนา (ในที่นี้ ใชเพื่อหมายความวา
เพื่อใหพนจากความผิด) 

  1) do your best = ทําใหเต็มที่/สุดความสามารถ 
  2) go places = แสดงทักษะ/ความสามารถ 
  3) rise with the lark = ตื่นแตไกโห (เชาตรู)  
4. เฉลย 4) rent 
   คาเชาหองของไบรอันที่มีเครื่องเรือน (เฟอรนิเจอร) ไวใหพรอม คือ 

สิบปอนดตอสัปดาห 
   rent = คาเชา 
   มีความหมายเหมาะสมมากที่สุด 
  1) payment = การชําระเงิน 
  2) wage = คาจาง 
  3) debt = หนี้   
5. เฉลย 3) in particular 
   เทคโนโลยีใหมๆ ไดปรับปรุงการผลิตคอมพิวเตอรสวนบุคคล    

ทําใหใชงานไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการปอนคําสั่งโดยแตะที่หนาจอ 
   in particular = โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
   ใชเพื่อเจาะจงวาคนหรือสิ่งหนึ่งเกี่ยงของหรือเชื่อมโยงกับใจความ

ทั้งหมดอยางไร (ในที่นี้ ใชเจาะจงวาการปอนคําสั่งใหคอมพิวเตอรโดยตรงผาน
การสัมผัสที่หนาจอเปนเทคโนโลยีใหมที่ชวยใหใชงานคอมพิวเตอรไดงายขึ้น)  

6. เฉลย 3) that in Ayudhaya period 
   ผูคนในสมัยรัตนโกสินทรหลากหลายกวาผูคนในสมัยอยุธยามาก 
   that in Ayudhaya period = ผูคนในสมัยอยุธยา 
   เปนโครงสรางขนานแบบหนึ่ง ใชเพื่อทําใหภาคประธานกับภาค

แสดงในประโยคเปรียบเทียบสมดุลกันและประโยคกระชับยิ่งขึ้น โดยใช that 
ในภาคแสดง เพื่อแทนที่วลี the variety of people ในภาคประธาน  

7. เฉลย 2) the environment  
   โจทยถามวา คําวา “the box” นาจะหมายความถึงอะไร 
   the environment = สิ่งแวดลอม  
   เพราะ the box ที่นํามาใชในขอความที่กําหนดใหนี้มาจากวลี 

think out of box ซึ่งหมายถึง คิดนอกกรอบ (คิดใหแตกตางไปจากความเคยชิน) 
  1) the fact = ขอเท็จจริง 
  3) the container = ภาชนะ  
  4) the confinement = การถูกจองจํา, ภาวะที่ตองติดอยูในที่     

แหงหนึ่ง, การคลอด   
8. เฉลย 3) If you open your mind, you’ll learn a lot more. 
   โจทยถามวา ประโยคใดนาจะเปนการตีความที่ดีที่สุดสําหรับขอความ

ที่กําหนดให 
   If you open your mind, you’ll learn a lot more. = ถาคุณ

เปดใจ คุณจะเรียนรูมากยิ่งขึ้น 
   เพราะขอความที่กําหนดใหในสวนโจทยแปลไดวา ถาคุณไมออก

จากกรอบที่คุณเติบโตขึ้นมา คุณก็จะไมเขาใจวาโลกกวางใหญกวาแคไหน 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


