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Direction :  Choose the best answer.  
1. Situation : Michiko is leaving to study aboard. Her friends 

come to see her off at the airport. 
 Michiko’s friend : So we won’t see each other for almost 3 years. 
 Michiko : ..........A.......... 
 Michiko’s friend : Sure. ..........B.......... 
 A. 1. The flight takes 12 hours. 2. Have a good trip. 
  3. Please keep in touch. 4. Welcome on board. 
 B. 1. We will visit you there. 
  2. We will write you e-mails or we can chat online. 
  3. Hope you can be successful. 
  4. Enjoy your study. 
 1) A-4 / B-2 2) A-3 / B-1 3) A-3 / B-4 4) A-3 / B-2   
2. Situation : Christy is leaving after a party at Dan’s place. 
 Christy : It’s getting late now, Dan. I think I have to go now. 
 Dan : Christy, ..........A.......... 
 Christy : Thanks, but ..........B.......... 
 Dan : OK. Take care. 
 A. 1. you can get along with me. 
  2. how will you get home? 
  3. I can pick you up. 
  4. I can give you a lift home. 
 B. 1. I can look after myself. 2. I can take the last bus home. 
  3. I have to apologize to you. 4. sorry, but I will go along. 
 1) A-1 / B-2 2) A-4 / B-2 3) A-2 / B-4 4) A-4 / B-1 
  
Paul is worried about his new job offer. Then Tim comes to 
talk with him. (Items 3-7)  
Tim : You look unhappy. .........3.........? 
Paul : Well, I want to be a photographer. 
Tim : .........4........., a professional one. 
Paul : Right, and my boss’s just offered me this job, photographing 

those supermodels, in Italy. 
Tim : Italy? Well, .........5......... are you waiting for? 
Paul : But I’m busy here. And... you know, my family. 
Tim : Look. You know what they say, .........6......... . You won’t 

get .........7......... again. Take it while you can.  
3. 1) What’s up    2) What’s for 
 3) How are you feeling 4) How are you doing  
4. 1) So you do    2) But you are already 
 3) And you do   4) Or you think you aren’t  

 
 
 
 
 
 
 
  
5. 1) how 2) why 3) who 4) what  
6. 1) the early bird catches the worm 
 2) time flies like an arrow 
 3) time and tide wait for no man 
 4) money makes the world goes round  
7. 1) so good an offer  2) such a good offer 
 3) an offer so good  4) an offer such good 
 

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

เพื่อนๆ เดินทางมาสงเธอที่สนามบิน 
   A. 3. Please keep in touch. = ติดตอหากันบางนะ  
    สังเกตจากที่เพื่อนๆ บอกวา “จะไมไดพบกันเกือบสามป”  
    1. The flight takes 12 hours. = เที่ยวบินใชเวลา 12 ชั่วโมง 
    2. Have a good trip. = เดินทางใหสนุกนะ 
    4. Welcome on board. = ยินดีตอนรับสูการเดินทาง 
   B. 2. We will write you e-mails or we can chat online. 

= พวกเราจะเขียนอีเมลหาเธอ หรือไมก็คุยกันทางอินเทอรเน็ตนะ 
    เพราะแสดงวิธีที่ใชติดตอสื่อสารถึงกัน (keep in touch) ได 
    1. We will visit you there. = พวกเราจะไปเยี่ยมเธอที่นั่น 
    3. Hope you can be successful. = หวังวาเธอจะประสบ

ความสําเร็จ 
    4. Enjoy your study. = มีความสุขกับการเรียนนะ  
2. เฉลย 2) A-4 / B-2 
   สถานการณ : คริสตี้กําลังจะกลับบาน ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานเลี้ยง

ที่บานของแดน 
   A. 4. I can give you a lift home. = ใหฉันไปสงเธอที่บานนะ 
    เมื่อคริสตี้บอกแดนวา “ตอนนี้ก็ดึกแลว ฉันตองกลับบานเลย” 

(It’s getting late now, Dan. I think I have to go now.) แดนจึงอาสา 
จะพาเธอไปสงที่บาน 

    1. you can get along with me. = เธอเขากันไดดีกับฉัน 
    2. how will you get home? = เธอจะกลับบานอยางไร 
    3. I can pick you up. = ฉันไปรับเธอได 
   B. 2. I can take the last bus home. = ฉันขึ้นรถเมล     

เที่ยวสุดทายกลับได  
    เพราะคริสตี้ตอบแดนวา “ขอบใจนะ แต...” แสดงวาเขาปฏิเสธ 

   1. I can look after myself. = ฉันดูแลตัวเองได 
    3. I have to apologize to you. = ฉันจําเปนตองขอโทษเธอ 
    4. sorry, but I will go along. = ขอโทษ แตฉันจะไปดวย 

พอลกังวลเกี่ยวกับขอเสนอเรื่องงานชิ้นใหมของเขา จากนั้น ทิมก็เขามาคุยกับเขา 
(ขอ 3-7) 
ทิม  : คุณดูไมคอยสดชื่นเลย มีอะไรหรือเปลา 
พอล : เออ... ผมอยากเปนชางภาพนะ 
ทิม  : อาว คุณก็เปนอยูแลวนี่ ทําเปนอาชีพซะดวย 
พอล : ก็ใช แลวเจานายผมก็เพิ่งจะมอบหมายงานชิ้นนี้ให ใหผมไปถายภาพ

นางแบบชื่อดังหลายๆ คน ไปที่อิตาลี 
ทิม  : ไปอิตาลีเหรอ อาว แลวจะรออะไรอยูเลา 
พอล : แตอยูที่นี่ผมก็งานยุงอยูแลว แลว... ไหนจะครอบครัวผมอีก 
ทิม  : นี่ คุณเคยไดยินที่เขาพูดกันวา “เวลาและวารีไมคอยใคร” มั้ย คุณอาจจะ

ไมมีโอกาสดีๆ แบบนี้อีกแลวก็ไดนะ ควาเอาไวซะตอนที่ยังทําได  
3. เฉลย 1) What’s up 
   โดยปกติ What’s up? จะใชถามสารทุกขสุกดิบในสถานการณที่

ไมเปนทางการ (informal conversation) แตก็สามารถใชถามเมื่อสังเกตเห็น
สิ่งที่ผิดปกติของคูสนทนาไดเชนกัน What’s up? ในที่นี้จึงมีความหมายใกลเคียง
กับ What’s wrong?  

  2) เพื่ออะไร ไมเหมาะสมกับสถานการณ 
  3) คุณรูสึกอยางไรอยู ผิด เพราะผูพูดสังเกตเห็นสีหนาที่ไมสูดีของอีก

ฝายไดชัดเจน จึงไมจําเปนตองถามเชนนี้อีก 
  4) คุณเปนอยางไรบาง ใชถามถึงสุขภาพของอีกฝาย มีความหมาย

และวิธีใชเชนเดียวกับ How are you?  
4. เฉลย 2) But you are already 
   เพราะทิมแยงวาพอลก็เปนชางภาพอยูแลว โดยใชคําสันธาน but 

เพื่อแสดงใจความที่ขัดแยง และใชคํากริยาวิเศษณ already เพื่อแสดงวาพอล
ทําอาชีพนี้อยูกอนแลว และปจจุบันก็ยังทําอยู 

  1) และ 3) เพราะ so หรือ and จะไมใชเพื่อโตแยง และหากใชกริยา
ชวย do จะไมสอดคลอง (parallel) กับประโยคกอนหนาที่ใชกริยาชวย be  

  4) ไมสอดคลองกับขอความที่ตามมา  
5. เฉลย 4) what 
   เมื่อเติมแลว จะไดขอความ what are you waiting for? ใชแสดง

ความหมายวาไมควรลังเลที่จะตัดสินใจ หากตองการจะทําอะไร ก็ควรจะทําไดทันที 
  1) ใหความหมายไมเหมาะสมกับบริบท 
  2) หากตองการใชคํานี้ ใหตัด for ออก เพราะ what ... for มี

ความหมายเชนเดียวกับ why แตหากใช why ความหมายที่ไดจะมีน้ําหนักไม
เทากับวลีที่ยกไวขางตน 

  3) ใหความหมายผิดไปจากสิ่งที่ตองการจะสื่อ  
6. เฉลย 3) time and tide wait for no man 
   เวลาและวารีไมคอยใคร 
   ตีความไดจากที่ทิมพูดเตือนสติพอลวาในเมื่อเขาไดรับโอกาสที่ดี

เชนนี้แลว ก็ไมควรปลอยใหหลุดลอยไป จึงตรงกับคําพังเพยในตัวเลือก 3)  
  1) ใครไปถึงกอน ยอมไดของดี 
  2) เวลาผานไปไวเหมือนติดปกบิน 
  4) เงินนั้นบันดาลใหโลกหมุนไป, เงินนั้นครองโลก  
7. เฉลย 2) such a good offer 
   ใช such เพื่อเนนลักษณะที่คํานามเปนอยูใหเดนชัดยิ่งขึ้น โดย

เรียงลําดับคําไดถูกตองตามโครงสรางดังนี้ 
   such + a/an + Adj. + N. 
  1) และ 3)  so จะไมใชรวมกับคํานาม และเรียงลําดับคําผิด 
  4) เรียงลําดับคําไมถูกตอง 
 หมายเหตุ การใช such เนนความหมายของคํานาม อาจละคําคุณศัพทไปก็ได

ในบางกรณี  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


