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Look at the advertisements below and answer the questions that 
follow.  

  
1. You can order a pizza with goat cheese at .................... . 
 1) Pink’s Pizza   2) Pete’s Pizza 
 3) Alfred’s Pizza   4) Sam’s Pizza  
2. If you are vegetarians, you can order veggie pizza by dialing .................... . 
 1) 713-864-7465   2) 713-521-7465 
 3) 713-750-9483   4) 713-740-7865  
3. The restaurant that serves a beef pizza is located at .................... . 
 1) 1403 Heights Blvd., Houston 2) 710 W Gray St., Houston 
 3) 2810 Westheimer Rd., Houston 4) 1575 Green Rd., Houston  
4. If you like rosemary chicken, you must order .................... . 
 1) Mediterranean  2) The Big Sleep 
 3) Supremo   4) Double Down  
5. If you like a pizza with artichoke, you should go to .................... . 
 1) Pink’s Pizza   2) Pete’s Pizza 
 3) Alfred’s Pizza   4) Sam’s Pizza  
6. The restaurant that is open until 2 a.m. is .................... . 
 1) Pink’s Pizza   2) Pete’s Pizza 
 3) Alfred’s Pizza   4) Sam’s Pizza 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
 โฆษณาที่ยกมาขางตนนี้เปนโฆษณาของรานพิซซา 4 ราน ในเมืองฮิวสตัน  
โฆษณาของแตละรานมีรายละเอียดประกอบดวยชื่อราน หนาพิซซาที่โดดเดนของ
ราน 2 หนา ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของราน และเวลาที่เปดใหบริการ 
คําศัพท พรอมคําอธิบาย 
pepperoni (n.) = ไสกรอกชนิดหนึ่ง ทํามาจากเนื้อหมูและเนื้อโคผสมกัน สีแดงเขม 
ลักษณะคลายกับซาลามี (salami) เปนที่นิยมอยางแพรหลายในสหรัฐอเมริกา 
Canadian bacon (n.) = อาหารแปรรูปชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกอีกอยางวา back bacon 
ทําจากเนื้อหมูสวนขางบริเวณซี่โครง และนํามาดองน้ําเกลือหรือหมักเกลือ ไมรมควัน 
มีลักษณะคลายแฮมมากกวาเบคอน (real bacon) ซึ่งทํามาจากเนื้อหมูสวนทอง 
mozzarella (n.) = เนยแข็ง (cheese) ชนิดหนึ่ง มีตนกําเนิดมาจากประเทศอิตาลี มี 
สีขาวครีมไปจนถึงสีเหลืองออน เนยแข็งมอสซาเรลลาโดยดั้งเดิมทําจากนมกระบือ 
อิตาเลียน ปจจุบันอาจใชนมของสัตวมีกีบชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งนมโค 
bell pepper (n.) = พริกหวาน ผลมีหลายสี สีที่พบบอย ไดแก สีแดง สีเหลือง 
และสีเขียว บางครั้งอาจเรียกวา พริกหยวก ไดเชนกัน 
feta (n.) = เนยแข็งชนิดหนึ่ง มีตนกําเนิดมาจากประเทศกรีก มีสีขาว รสคอนขาง
เค็ม ใชนมแกะเปนสวนประกอบหลัก 
rosemary (n.) = พืชชนิดหนึ่ง มีใบเล็กและแคบ กลิ่นหอม นิยมใชใบเปน
สมุนไพรและปรุงอาหารคาว 
artichoke (n.) = พืชชนิดหนึ่ง อาจเรียกใหจําเพาะเจาะจงไดวา globe artichoke 
สวนที่รับประทานได คือ หนอดอก ซึ่งมีรูปรางกลมๆ มีกลีบเลี้ยงซอนกันแนน 
load (v.) = เต็มไปดวย 
top (v.) = โรยหนา 
roast (v.) = ปง, ยาง, อบ 
marinate (v.) = หมักดวยเครื่องปรุงรส 
sun dried (adj.) = ตากแสงอาทิตยจนแหง  
1. เฉลย 1) Pink’s Pizza 
   คุณสามารถสั่งพิซซาที่ใสเนยแข็ง(ชีส)ที่ทําจากนมแพะไดที่ราน 

Pink’s Pizza 
   พิซซาหนาดิวซ (Deuce) ของราน Pink’s Pizza ประกอบดวยเนย

แข็งจากนมแพะ เนยแข็งมอสซาเรลลา เห็ด ผักโขม มะเขือเทศ และกระเทียม  
2. เฉลย 3) 713-750-9483 
   ถาคุณรับประทานอาหารมังสวิรัติ คุณสามารถสั่งพิซซาหนาผักตางๆ 

ไดที่รานพิซซาที่มีโทรศัพทหมายเลข 713-750-9483 
   เปนหมายเลขโทรศัพทของราน Alfred’s Pizza จําหนายพิซซาหนา

เวจจีซูพรีโม (Veggie Supremo) ซึ่งประกอบดวยหอมใหญสด พริกหวาน 
เห็ด มะกอก และมะเขือเทศสด 

  1) เปนหมายเลขโทรศัพทของราน Pete’s Pizza 
  2) เปนหมายเลขโทรศัพทของราน Pink’s Pizza 
  4) เปนหมายเลขโทรศัพทของราน Sam’s Pizza 

เพิ่มเติม vegetarian (มังสวิรัติ) คือ ผูที่ไมรับประทานเนื้อสัตว อาหารทะเล 
รวมถึงเครื่องในสัตว มังสวิรัติมีหลายแนวทางดวยกัน ใชสิ่งที่บริโภคและความ
เครงครัดเปนเกณฑ แนวทางที่นิยมปฏิบัติมี 4 แนวทาง ไดแก 
1. lacto-ovo vegetarian/ovo-lacto vegetarian : ไมรับประทานเนื้อและ

เครื่องในสัตว แตรับประทานไข นมและผลิตภัณฑจากนมได 
2. ovo vegetarian : ไมรับประทานเนื้อและเครื่องในสัตว นมและผลิตภัณฑจากนม 

แตรับประทานไขได 
3. lacto vegetarian : ไมรับประทานเนื้อและเครื่องในสัตว ไข แตรับประทานนม

และผลิตภัณฑจากนมได 
4. vegan : ไมรับประทานเนื้อและเครื่องในสัตว ไข นมและผลิตภัณฑจากนมเลย   
3. เฉลย 1) 1403 Heights Blvd., Houston 
   รานพิซซาที่จําหนายพิซซาหนาเนื้อโคตั้งอยูที่ 1403 ถนนไฮทส 

เมืองฮิวสตัน 
   เปนที่อยูของราน Pete’s Pizza จําหนายพิซซาหนาบิ๊กบอส (Big 

Boss) ซึ่งประกอบดวยเปปเปโรนี (pepperoni) ไสกรอกอิตาเลียน เนื้อโค 
แคเนเดียนเบคอน และเบคอน 

  2) 710 ถนนเกรยตะวันตก เมืองฮิวสตัน เปนที่อยูของราน Pink’s Pizza  
  3) 2180 ถนนเวสทไฮเมอร เมืองฮิวสตัน เปนที่อยูของราน Alfred’s Pizza  
  4) 1575 ถนนกรีน เมืองฮิวสตัน เปนที่อยูของราน Sam’s Pizza  
4. เฉลย 4) Double Down 
   ถาคุณชอบไกหมักโรสแมรี คุณตองสั่งพิซซาหนาดับเบิลดาวน

(Double Down) 
   มีจําหนายที่ราน Sam’s Pizza ประกอบดวยไกหมักโรสแมรี   

เนยแข็งมอสซาเรลลา ผักโขม มะเขือเทศ และกระเทียม  
  1) พิซซาหนาเมดิเตอเรเนียน (Mediterranean) ของราน Alfred’s 

Pizza ทาดวยกระเทียมและน้ํามันมะกอก โรยดวยเนยแข็งเฟตา มะเขือเทศ
ตาก หอมใหญ มะกอกดํา และเนื้ออกไก 

  2) พิซซาหนาเดอะบิ๊กสลีป (The Big Sleep) ของราน Sam’s Pizza 
ประกอบดวยเนื้ออกไกหมัก อารทิโชค เนยแข็งเฟตา และกระเทียม 

  3) พิซซาหนาซูพรีโม (Supremo) ของราน Pete’s Pizza ประกอบ
ดวยเปปเปโรนี ไสกรอกอิตาเลียน แคเนเดียนเบคอน มะกอกดํา และเห็ด   

5. เฉลย 4) Sam’s Pizza 
   ถาคุณชอบพิซซาหนาอารทิโชค คุณควรไปที่ราน Sam’s Pizza 
   จําหนายพิซซาหนาเดอะบิ๊กสลีป (The Big Sleep) ซึ่ง

ประกอบดวยเนื้ออกไกหมัก อารทิโชค เนยแข็งเฟตา และกระเทียม  
6. เฉลย 1) Pink’s Pizza 
   รานพิซซาที่เปดถึงเวลา 2 นาฬิกา คือ ราน Pink’s Pizza 
   สําหรับวันอาทิตยถึงวันพฤหัสบดี ราน Pink’s Pizza เปดตั้งแต

เวลา 11 นาฬิกา ถึง 24 นาฬิกา สวนวันศุกรและวันเสาร เปดตั้งแตเวลา 11 
นาฬิกา จนถึง 2 นาฬิกา  

  2) ราน Pete’s Pizza เปดตั้งแตเวลา 11 นาฬิกา ถึง 22 นาฬิกา ใน
วันอาทิตยถึงวันพฤหัสบดี สวนวันศุกรและวันเสาร เปดตั้งแตเวลา 11 นาฬิกา 
ถึง 23 นาฬิกา  

  3) ราน Alfred’s Pizza เปดตั้งแตเวลา 11 นาฬิกา ถึง 23 นาฬิกา ใน
วันอาทิตยถึงวันพฤหัสบดี สวนวันศุกรและวันเสาร เปดตั้งแตเวลา 11 นาฬิกา 
ถึง 1 นาฬิกา 

  4) ราน Sam’s Pizza เปดตั้งแตเวลา 11 นาฬิกา ถึง 22 นาฬิกา ใน
วันอาทิตยและวันพฤหัสบดี สวนวันศุกรและวันเสาร เปดตั้งแตเวลา 11 นาฬิกา 
ถึง 23 นาฬิกา  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


