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Direction :  Choose the best answer.  
1. Situation : Sammy and Tom are doing shopping at a big 

department store. Then, Sammy feels thirsty. 
 Sammy : Tom, I do feel thirsty now. 
 Tom : ..........A.......... 
 Sammy : ..........B.......... How about some juice over there? 
 A. 1. How about that Chinese restaurant? 
  2. Why don’t you get me some drink? 
  3. Let’s keep walking. 
  4. Shall we get something to drink? 
 B. 1. I don’t mind.  2. That’s a good idea. 
  3. Well done.   4. What a shame! 
 1) A-4 / B-1 2) A-4 / B-3 3) A-4 / B-2 4) A-1 / B-2  
2. Situation : Mary’s neighbor, the Wilsons, have just moved into 

the house next door. 
 Mary : Hello. I’m Mary. How do you do? 
 Mr. Wilson : Hi, I’m Paul Wilson. How do you do? 
 Mary : ..........A.......... 
 Mr. Wilson : Thank you so much. ..........B.......... 
 A. 1. Welcome to our neighborhood. 
  2. Hope you can have a happy life. 
  3. Are you a stranger? 
  4. Have a good day. 
 B. 1. I’m glad to be here. 2. I just bought a new house. 
  3. Stay in touch.  4. Nice to see you. 
 1) A-1 / B-4 2) A-2 / B-1 3) A-1 / B-3 4) A-1 / B-1 
 
Pam and Sue are talking about Judy, Sue’s neighbour. 
(Items 3-8)  
Pam : That’s Judy, your close neighbour. .........3.........? 
Sue : I don’t know much about her. She is quite .........4......... . 
   She still doesn’t know anyone, and she hasn’t made any friends. 
Pam : Does she go out much? Does she meet anyone? 
Sue : .........5......... . When she first arrived, I introduced her to all 

my friends. I took her out to parties and many places. But 
now...! I don’t know what to do. 

Pam : Oh, well ... . There’s .........6.........., is there? You know, you 
can take a horse to water, .........7.......... . 

Sue : You’re right. Perhaps, she enjoys living by herself.  
Pam : Wait. ... She sees us. .........8......... She’s walking towards us 

with a smile. 
Sue : Hi, Judy.  

 
 
 
 
 
 
 
  
3. 1) How is she   2) What is she 
 3) What is she like  4) What does she look like  
4. 1) reserved   2) deserved 3) conserved 4) preserved  
5. 1) That’s the way  2) That’s the point 
 3) It’s an ideal   4) It’s a big deal  
6. 1) nothing more can you do 
 2) nothing more you can do 
 3) something more you can do 
 4) something you can do more  
7. 1) although you can make it drink 
 2) and you can drink for it 
 3) but you can’t drink for it 
 4) but you can’t make it drink  
8. 1) She’s a surprise!  2) What a surprise!  
 3) We’re really surprised. 4) How’re we surprised? 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) A-4 / B-2 
   สถานการณ : แซมมี่และทอมกําลังซื้อของที่หางสรรพสินคาขนาด

ใหญแหงหนึ่ง แลวแซมมี่รูสึกกระหายน้ํา 
   A. 4. Shall we get something to drink? = เราไปหา

เครื่องดื่มกันไหม 
     สัมพันธกับที่แซมมี่บอกทอมวาตอนนี้รูสึกกระหายแลว 
    1. How about that Chinese restaurant? = รานอาหารจีน

ดีไหม 
    2. Why don’t you get me some drink? = ทําไมคุณถึง   

ไมนําเครื่องดื่มมาใหฉัน 
    3. Let’s keep walking. = เราเดินตอไปกันเถอะ 
   B. 2. That’s a good idea. = เปนความคิดที่ดี  
    1. I don’t mind. = ฉันไมสน 
    3. Well done = ดีมาก 
    4. What a shame! = นาเสียดาย  
2. เฉลย 1) A-1 / B-4 
   สถานการณ :  ครอบครัววิลสัน เพื่อนบานของแมรี่ เพิ่งยายเขามา

อยูติดกับบานของเธอ 
   A. 1. Welcome to our neighborhood. = ยินดีตอนรับ  
     ควรกลาวหลังจากทักทายเพื่อนบานใหมแลว  
    2. Hope you can have a happy life. = หวังวาคุณจะมี

ชีวิตที่มีความสุข 

    3. Are you a stranger? = คุณเปนคนแปลกหนาใชหรือไม 
    4. Have a good day. = ขอใหเปนวันที่มีความสุขนะ 
   B. 4. Nice to see you. = ยินดีที่ไดพบ  
    1. I’m glad to be here. = ฉันดีใจที่ไดอยูที่นี่ 
    2. I just bough a new house. = ฉันเพิ่งซื้อบานใหม 
    3. Stay in touch. = อยาลืมติดตอมานะ 
 
แพมและซูกําลังพูดถึงจูดี้ เพื่อนบานของซู (ขอ 3-8) 
แพม : นั่นจูดี้ เพื่อนบานที่อยูใกลบานกับเธอนี่ เขาเปนคนอยางไรเหรอ 
ซู  : ฉันไมคอยรูอะไรเกี่ยวกับเขานักหรอก เขาคอนขางจะเก็บตัว เขายังไมรูจัก

ใคร แลวก็ไมผูกมิตรกับใคร  
แพม : เขาออกนอกบานบอยไหม เขาพบใครบางหรือเปลา 
ซู  : ถามไดตรงประเด็นเลย ชวงที่เขาเพิ่งมาอยูแรกๆ ฉันก็แนะนําใหเขารูจัก

เพื่อนฉันทุกคน ฉันพาเขาไปงานเลี้ยงและสถานที่ตางๆ ถึงตอนนี้ ฉันไมรู
จะทําอยางไรแลว 

แพม : จะวาไป เธอก็คงทําอะไรมากกวานี้ไมไดแลวละ ก็อยางที่รู เราทําไดแค
แนะนํา แตไปบังคับจิตใจเขาไมได 

ซู  : เธอพูดถูก เขาอาจจะชอบอยูตัวคนเดียวก็ได 
แพม : เดี๋ยว ... เขาเห็นพวกเรา ประหลาดใจจัง เขาเดินยิ้มตรงมาหาพวกเราเลย 
ซู  : สวัสดีจูดี้  
3. เฉลย 3) What is she like 
   What is she like? = เธอเปนคนอยางไร 
   คําตอบของซูทําใหทราบวาแพมถามเกี่ยวกับอุปนิสัยของจูดี้

 1) How is she? = เธอเปนอยางไรบาง 
  2) What is she? = เธอมีอาชีพอะไร 
  4) What does she look like? = เธอมีรูปรางหนาตาเปนอยางไร  
4. เฉลย 1) reserved 
   reserved  = เก็บตัว ไมคอยเขาสังคม ไมสุงสิงกับใคร 
  2) deserved = สมควรไดรับ... ไมสอดคลองกับบทสนทนา 
  3) conserved = ที่ตองเก็บรักษาไว 
  4) preserved = เก็บรักษาสภาพเดิมไว  
5. เฉลย 2) That’s the point 
   หมายความวา นั่นคือประเด็น ถามตรงประเด็นพอดี 
  1) That’s the way หมายความวา นั่นคือทางออกที่ดี 
  3) It’s an ideal หมายความวา มันเปนสิ่งที่สมบูรณแบบ 
  4) It’s a big deal มักจะใชพูดเพื่อประชดวา ชางมากมายเสียเหลือเกิน  
6. เฉลย 2) nothing more you can do 
   ถูกตองตามหลักไวยากรณ สวนตัวเลือกอื่นๆ ผิดไวยากรณ  
7. เฉลย 4) but you can’t make it drink 
   You can take a horse to water, but you can’t make it 

drink. เปนคําพังเพย มีความหมายในทํานองวา คุณทําไดแคเพียงชี้แนะ แต
คุณจะไปบังคับเขาไมได  

8. เฉลย 2) What a surprise! 
   เปนสํานวนที่ใชพูดแสดงความประหลาดใจ สวนตัวเลือกอื่นๆ ไมใช 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


