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Direction :  Choose the best answer.  
1. Since your friend is going to work in Korat, she asks you whether it 

is very hot there. You should reply: “....................” 
 1) Take care of yourself. You’ll like it. 
 2) You’ll see a lot of interesting things there, the heat among them. 
 3) Haven’t you got any plans at all against the heat? 
 4) Don’t worry. You’ll soon get used to the heat.  
2. You find your friend smoking. You want to warn him politely not 

to smoke. What do you say to him? 
 1) You’re gonna die young. 
 2) You’d better stop smoking. 
 3) Stop smoking now, I warn you. 
 4) Smoking is disgusting and so are you.  
3. You greet a friend you haven’t seen for a few weeks. You should 

say: “....................” 
 1) Hello, Pauline, how do you do? 
 2) Hello, Pauline, what’s going on? 
 3) Hello, Pauline, how have you been lately? 
 4) Hello, Pauline, what’s wrong?  
4. You says to your friend, “This new computer software is really 

easy to use.” Your friend responds, “Isn’t it, though!” 
 What your friend says means .................... . 
 1) using the computer software is simple 
 2) using the computer software is difficult 
  3) s/he doesn’t know whether it is simple or not 
 4) s/he will not use this new computer software 
 
Situation : Tim offers to go shopping and Becky tells him what they 

need. (Items 5-7) 
Tim  : I’m going out now. ..........5.......... 
Becky  : We don’t have any bread. And ..........6.......... . 
Tim  : ..........7.......... 
Becky  : One loaf of bread and one quart of milk.  
5. 1) Can I help you?  2) What else? 
 3) Would you like some help? 4) Do we need anything?  
6. 1) there’s no milk either 2) that’s OK 
 3) that’s very nice of you 4) I don’t feel like going out either  
7. 1) Do you need any help? 2) How much should I get? 
 3) Anything else?  4) Are you sure? 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) Don’t worry. You’ll soon get used to the heat. 
   เนื่องจากเพื่อนของคุณจะไปทํางานที่โคราช (จังหวัดนครราชสีมา) 

เธอถามคุณวาที่นั่นรอนมากไหม คุณควรตอบวา ไมตองกังวลไปหรอก เดี๋ยว
เธอก็จะชินกับความรอนไปเอง  

   Don’t worry. You’ll soon get used to the heat. = ไมตอง
กังวลไปหรอก เดี๋ยวเธอก็จะชินกับความรอนไปเอง 

   มีความหมายที่เหมาะจะใชใหกําลังใจเพื่อน 
  1) Take care of yourself. You’ll like it. = ดูแลตัวเองใหดีๆ เธอ

ก็จะชอบมัน 
  2) You’ll see a lot of interesting things there, the heat 

among them. = เธอจะพบสิ่งตางๆ ที่นาสนใจที่นั่น ความรอนก็เปนหนึ่งในนั้น 
  3) Haven’t you got any plans at all against the heat? =    

เธอมีแผนปองกันความรอนไวบางหรือยัง  
2. เฉลย 2) You’d better stop smoking. 
   โจทยถามวา คุณพบวาเพื่อนของคุณสูบบุหรี่ คุณตองการจะเตือน

เขาอยางสุภาพวาอยาสูบบุหรี่ คุณจะพูดกับเขาวาอยางไร 
   You’d better stop smoking. = เธอควรหยุดสูบบุหรี่เถอะ 
   สุภาพและเหมาะสําหรับใชตักเตือนเพื่อน  
  1) You’re gonna die young. = เธอจะตาย 
 ตอนอายุยังนอย 
  3) Stop smoking now, I warn you. = หยุด 
 สูบบุหรี่เดี๋ยวนี้ ฉันขอเตือน 
  4) Smoking is disgusting and so are you. 
 = การสูบบุหรี่นารังเกียจ และเธอเองก็เหมือนกัน  
3. เฉลย 3) Hello, Pauline, how have you been lately? 
   คุณทักทายเพื่อนที่ไมไดเจอกันมาสองสามสัปดาหแลว คุณควรจะ

พูดวา สวัสดีพอลลีน เปนยังไงบาง 
   Hello, Pauline, how have you been lately? = สวัสดีพอลลีน 

เปนยังไงบาง  
   เพราะใชโครงสรางของ Present Perfect Tense และเสริมดวย

กริยาวิเศษณ lately จึงใชเพื่อทักทายเพื่อนในกรณีที่ไมไดเจอกันมานาน 
  1) ผิด เพราะ How do you do? จะใชเพื่อทักทายในกรณีที่ไดเจอกัน

ครั้งแรกเทานั้น โดยไมตองใช Hello. รวมดวย 
  2) Hello, Pauline, what’s going on? = สวัสดีพอลลีน เปนยังไงบาง 

จะใชทักทายเพื่อนในกรณีที่ไดพบปะกันเปนประจํา 
  4) ไมควรใชทักทายเพื่อน หากสงสัยวาเพื่อนมีอาการผิดแปลกไปจากเดิม 

ควรถามวา What’s the matter, Pauline? เปนตน  

4. เฉลย 1) using the computer software is simple 
   คุณพูดกับเพื่อนของคุณวา “โปรแกรมคอมพิวเตอรใหมโปรแกรม 

นี้ใชงายจริงๆ” เพื่อนของคุณตอบวา “Isn’t it, though!” 
   คําพูดของเพื่อนของคุณหมายความวาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

โปรแกรมนี้งาย 
   using the computer software is simple = การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรโปรแกรมนี้งาย 
   ในภาษาพูด หากใช though ตอทายประโยคที่วางประธานกับ

กริยาชวยสลับกัน จะใหความหมายใกลเคียงกับ but โดยมีนัยแสดงถึงความ
ประหลาดใจ ดังนั้น วลีในตัวเลือก 1) จึงมีความหมายที่ตรงที่สุด 

  2) using the computer software is difficult = การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรโปรแกรมนี้ยาก 

  3) s/he doesn’t know whether it is simple or not = เขา/เธอ
ไมทราบวางายหรือไม 

  4) s/he will not use this new computer software = เขา/เธอ
จะไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโปรแกรมใหมนี้ 

 
สถานการณ :  ทิมเสนอที่จะไปซื้อของและเบ็คกี้บอกรายการสิ่งของที่จําเปน (ขอ 5-7) 
ทิม  : ผมจะออกไปขางนอกแลว มีอะไรที่เราจําเปนตองใชบาง 
เบ็คกี้ : เราไมมีขนมปงเหลือเลย แลวนมก็หมดดวย 
ทิม  : ผมควรซื้อมามากแคไหน 
เบ็คกี้ : เอาขนมปงหนึ่งแถวกับนมหนึ่งควอท  
5. เฉลย 4) Do we need anything? 
   Do we need anything? = มีอะไรที่เราจําเปนตองใชบาง 
   สอดคลองกับคําตอบของเบ็คกี้  
  1) Can I help you? = มีอะไรใหชวยไหม 
  2) What else? = อะไรอีก 
  3) Would you like some help? = ตองการความชวยเหลือบางไหม  
6. เฉลย 1) there’s no milk either 
   there’s no milk either = นมก็หมดดวย 
   สัมพันธกับที่เบ็คกี้พูดไวกอนหนา เพราะหากวาง either ตอทาย

ประโยคที่ตามหลังประโยคปฏิเสธ ก็จะทําใหประโยคทั้งสองมีใจความคลอยตามกัน 
  2) that’s OK = ใชได, ไมเปนไร 
  3) that’s very nice of you = คุณชางแสนดีเหลือเกิน 
  4) I don’t feel like going out either = ฉันไมอยากออกไปขางนอก

เหมือนกัน  
7. เฉลย 2) How much should I get? 
   How much should I get? = ผมควรซื้อมามากแคไหน 
   ใชคําบอกคําถาม (Question Word) ไดเหมาะสม และสอดคลอง

กับคําตอบของเบ็คกี้  
  1) Do you need any help? = ตองการความชวยเหลือบางไหม 
  3) Anything else? = มี/อยากไดอยางอื่นอีกไหม 
  4) Are you sure? = แนใจหรือ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

รูปประโยคถูกตอง 
แตไมสุภาพ 


