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Direction :  Choose the best answer.  
Larry : Hi, Jane. ..........1..........  
Jane : I’ve been sick. 
Larry : ..........2..........  
Jane : I’ve some kind of flu. I’ve to stay home for three weeks. 
Larry : ..........3.......... Are you better now? 
Jane : Well, I think I’m well enough to go back to college. I’m 

worried ..........4.......... on my courses. 
Larry : Let’s see. How many lectures you’ve missed? Um... 
Jane : I’m afraid ..........5.......... . 
Larry : Oh well, you’re just lucky. Two lectures have been 

postponed ... and there weren’t any tests while you were 
absent. 

Jane : You attended all the lectures I’ve missed, ..........6..........? 
Larry : ..........7.......... 
Jane : Great. Do you mind if I make copies of your notes?  
Larry : ..........8.......... If you don’t understand anything in my notes, I 

can explain it to you. Maybe it’s hard trying to understand 
someone else’s notes. 

Jane : ..........9.........., but I hate to bother you. 
Larry : No bother. It’s my pleasure.  
1. 1) Have you been sick? 2) Can I help you? 
 3) You must have been sick. 4) I haven’t seen you for ages.  
2. 1) Very serious, I guess. 2) Nothing serious I hope. 
 3) Did you go to the hospital? 4) What have you been sick of?  
3. 1) That’s too bad.  2) Not bad at all. 
 3) What’s wrong with you? 4) You’re lucky staying home.  
4. 1) to catch up   2) catching up 
 3) about catching up 4) what to catch up  
5. 1) I’m too slow   2) I’m left far 
 3) I’m staying beyond 4) I’m too far behind  
6. 1) did you   2) didn’t you 
 3) have I   4) haven’t I  
7. 1) Yes, sure.   2) Yes, why not? 
 3) No, no doubt.   4) No, of course.  
8. 1) Yes, go ahead.  2) Please don’t ask. 
 3) No, not at all.   4) Don’t mention it.  
9. 1) You’re really helpful  2) It’s none of your business 
  3) You’ve lots of free time  4) Your notes are usually clear 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา 
แลรรี : สวัสดีเจน เราไมไดเจอเธอเสียนานเลย 
เจน : เราไมสบายนะ 
แลรรี : หวังวาจะไมรายแรงนะ 
เจน : เราเปนไขหวัดใหญ เราตองอยูบานสามสัปดาหเลย 
แลรรี : โชคไมดีเลย ตอนนี้เธอดีขึ้นหรือยัง 
เจน : เออ... เราวาเราก็อาการดีพอที่จะกลับมาเขาเรียนไดแลว เรากังวลเรื่อง

ตามบทเรียนวิชาตางๆ ใหทันนะ 
แลรรี : วาแต ... เธอขาดเรียนคาบบรรยายไปกี่ครั้งบางนะ อืม... 
เจน : เรากลัววาเราจะตามไมทัน 
แลรรี : โอ เธอโชคดีเชียว มีคาบบรรยายยกเลิกไปสองคาบ แลวก็ยังไมมีทดสอบ

เพื่อเก็บคะแนนระหวางชวงที่เธอไมไดมาเรียน 
เจน : เธอเขาเรียนคาบบรรยายทุกคาบที่เราขาดเรียนไป ใชหรือเปลา 
แลรรี : ใช เขาอยูแลว 
เจน : เยี่ยมเลย จะวาอะไรไหมถาเราขอลอก/ถายเอกสารบันทึกยอของเธอ 
แลรรี : ไมหรอก ไมวาเลย ถาเธอไมเขาใจบันทึกยอของเราตรงไหน เราอธิบายให

เธอไดนะ บางทีมันก็ยากที่จะพยายามทําความเขาใจบันทึกยอของคนอื่น 
เจน : เธอชางเอื้อเฟอจริงๆ แตเราไมอยากรบกวนเธอนะ 
แลรรี : ไมรบกวนเลย เรายินดีชวย  
1. เฉลย 4) I haven’t seen you for ages. 
   I haven’t seen you for ages. = เราไมไดเจอเธอเสียนานเลย 
   สอดคลองกับประโยคที่เจนพูดตอมา 
  1) เธอปวยหรือ และ 3) เธอตองปวยแนๆ ไมควรใชทักทายผูอื่น 
  2) มีอะไรใหชวยไหม ใชประกอบคําทักทาย เพื่อเสนอการใหบริการ  
2. เฉลย 2) Nothing serious I hope. 
   Nothing serious I hope. = หวังวาจะไมรายแรงนะ 
   ควรใชคําพูดที่มีความหมายดีๆ เมื่อทราบวาอีกฝายหนึ่งปวย  
  1) ขอทายวาคงอาการหนัก ไมควรใช เพราะไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
  3) ไดไปโรงพยาบาลหรือเปลา ไมสอดคลองกับขอความที่เจนพูดตอมา 
  4) เธอเบื่ออะไร ผิด เพราะ to be sick of เปนสํานวน แปลวา เบื่อ  
3. เฉลย 1) That’s too bad. 
   That’s too bad. = โชคไมดีเลย 
   เปนคําพูดแสดงความเห็นใจ 
  2) ไมเลวเลย เปนคําพูดแสดงความพอใจ 
  3) เปนอะไรหรือ ใชในบริบทนี้ไมได เพราะเจนบอกไปแลววาเปน

ไขหวัดใหญ 
  4) เธอโชคดีที่อยูบาน ไมควรใช  

4. เฉลย 3) about catching up 
   about catching up = เรื่องตาม ... ใหทัน 
   เพราะบุพบทที่ใชตามหลังกริยา worry และวลี to be worried 

ไดตองเปน about 
  1) และ 2) ผิดไวยากรณ 
  4) สิ่งที่ตามทัน ใหความหมายไมสัมพันธกับสถานการณ 
5. เฉลย 4) I’m too far behind 
   I’m too far behind = ตามไมทัน 
   ใชกริยาวิเศษณและบุพบทไดเหมาะสม 
  1) ฉันทํา (บางสิ่งบางอยาง) ชักชาเกินไป 
  2) ถูกทิ้งไวหางไกล ควรใชกับการเดินทางหรือการแขงขัน 
  3) ผิด เพราะ beyond จะใชในความหมายวาเลยไปกวาที่กําหนดไว  
6. เฉลย 2) didn’t you 
   didn’t you = ใชหรือเปลา 
   หากตองการใช question tag ในกรณีที่ประโยคนําเปนประโยค

บอกเลา question tag ตองเปนปฏิเสธ จากบทสนทนา กริยาหลักในประโยคนํา 
คือ attended ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 แสดงวาประโยคนําใช Past Simple 
Tense กริยาชวยใน question tag จึงตองเปน didn’t 

  1) ผิด เพราะจะใชไดก็ตอเมื่อประโยคนําเปนประโยคปฏิเสธใน Past 
Simple Tense  

  3) และ 4) ผิด เพราะจะใชไดก็ตอเมื่อประโยคนําใช Present 
Perfect Tense โดยมี I เปนประธาน  

7. เฉลย 1) Yes, sure. 
   Yes, sure. = ใช เขาอยูแลว 
   เพราะขอความที่เจนพูดตอมาแสดงใหเห็นวาแลรรีไดเขาเรียนคาบ

บรรยายทั้งหมดที่เจนขาดเรียนไป 
  2) ผิด เพราะ why not จะใชเสนอคําแนะนํา 
  3) มีความหมายที่ขัดแยงกันในตัวเอง เพราะ No ใชเพื่อปฏิเสธวา

ไมไดเขาเรียนคาบบรรยายทั้งหมด ในขณะที่ no doubt ใหความหมายยอมรับ
วาไมตองสงสัยเลยวาไดเขาเรียนคาบบรรยายทั้งหมด แมวาจะใชรูปปฏิเสธก็ตาม 

  4) ผิดไวยากรณ เพราะถาตองการยืนยันโดยตอบรับ จะตองใช Yes, 
of course. แตถาตองการยืนยันโดยปฏิเสธ จะใช No, of course not.  

8. เฉลย 3) No, not at all. 
   No, not at all. = ไมหรอก ไมวาเลย 
   ควรระวังเปนพิเศษเมื่อตอบคําถามที่ขึ้นตนดวย Do you mind ... 

ซึ่งแปลตามตัวอักษรวา จะรังเกียจไหม จากบทสนทนา แลรรีไมขัดของที่จะให
เจนคัดลอกหรือถายเอกสารบันทึกยอที่เขาจดไว จึงตองตอบโดยใชรูปประโยค
ปฏิเสธที่มีใจความเกี่ยวของกับคําถาม 

  1) ถาใช No, go ahead. ก็จะถูกตองเชนกัน 
  2) โปรดอยาถาม 
  4) ไมเปนไร (มีความหมายตามตัวอักษรวา อยาพูดถึงเลย)  
9. เฉลย 1) You’re really helpful 
   You’re really helpful = เธอชางเอื้อเฟอจริงๆ 
   เพราะแลรรีแสดงเจตนาวาเต็มใจชวยเหลือเจนอยางมาก เจนก็ควร

ใชคําพูดในลักษณะขอบคุณแลรรี 
  2) อยามายุง (มีความหมายตามตัวอักษรวา ไมใชธุระอะไรของคุณ) 
  3) เธอมีเวลาวางเหลือเฟอ  
  4) บันทึกยอของเธอมักจะชัดเจน  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ไมสอดคลองกับสถานการณ 


