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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
Read the given information about Jane and answer the 
questions 1-4.   

Jane 
  Age - 17 
  Height - 5’ 4” 
  Eyes - brown 
  Hair - brown 
  School - favorite subjects : English, Mathematics 
   - worst subject : French 
  Work - grocer’s on weekends 
  Favorite sports - sailing, jogging 
  Bestfriend - Mary (for 10 years) 
 
1. Jane isn’t smart at .................... . 
 1) Mathematics 2) English 3) French 4) nothing  
2. Jane goes to work on .................... . 
 1) Monday 2) Wednesday 3) Thursday 4) Saturday  
3. Jane and Mary are friends for .................... . 
 1) 4 years 2) 5 years 3) 10 years 4) 17 years  
4. There are a lot of things sold in the place where Jane works 

except .................... . 
 1) pens 2) sugar 3) rice 4) garlic 
 
Choose the best answer.  
5. He is counting the letters in the word “glass”. What will happen next? 
 1) He wants to know the meaning of the word “glass”. 
 2) He will find there are five. 
 3) He doesn’t know who put a letter into the glass. 
 4) His glass has many letters.  
6.     To warm up before playing tennis, 

first .................... over and .................... 
your arms.  

     1) pick / stand  
     2) crawl / shout   
      3) bend / stretch  
     4) touch / raise 

 
 
 
 
 
 
 
  
7.  

  

       
 My mother and I went to market. My mother bought some .................... 

and some .................... . 
 1) grapes / mushrooms 2) pineapples / celeries 
 3) jackfruit / peanuts 4) mangoes / carrots 
 

เฉลย 
 
คําแปลขอมูลสวนบุคคล (ขอ 1-4)  

เจน 
  อายุ - 17 ป 
  สวนสูง - 5 ฟุต 4 นิ้ว (≈ 160 เซนติเมตร) 
  ตา - สีน้ําตาล 
  ผม - สีน้ําตาล 
  โรงเรียน - วิชาที่ชอบ : ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร 
   - วิชาที่เรียนแยที่สุด : ภาษาฝรั่งเศส 
  งาน - รานขายของชําในวันสุดสัปดาห 
  กีฬาที่โปรดปราน - เลนเรือใบ, วิ่งเหยาะๆ 
  เพื่อนสนิท - แมรี่ (เปนเวลาสิบป)  
1. เฉลย 3) French 
   เจนไมเกงภาษาฝรั่งเศส 
   French = ภาษาฝรั่งเศส 
   ดูที่ขอความ worst subject ในหัวขอ School ก็จะพบวาวิชาที่

เจน(คิดวาตน)เรียนออนที่สุด คือ วิชาภาษาฝรั่งเศส 
  1) Mathematics = คณิตศาสตร 
  2) English = ภาษาอังกฤษ 
  4) nothing = ไมมีสักวิชา (หมายความวาเกงทุกวิชา)  
2. เฉลย 4) Saturday 
   เจนไปทํางานในวันเสาร 
   Saturday = วันเสาร 
   หาคําตอบไดจากหัวขอ Work และวันเสารก็เปนวันสุดสัปดาห 

(weekend) วันหนึ่ง เชนเดียวกับวันอาทิตย 

  1) Monday = วันจันทร 
  2) Wednesday = วันพุธ 
  3) Thursday = วันพฤหัสบดี  
3. เฉลย 3) 10 years 
   เจนกับแมรี่เปนเพื่อนกันมานาน 10 ปแลว 
   10 years = 10 ป 
   สังเกตไดจากขอความ (for 10 years) หลังชื่อ Mary ในหัวขอ 

Bestfriend 
  1) 4 years = 4 ป 
  2) 5 years = 5 ป 
  4) 17 years = 17 ป  
4. เฉลย 1) pens 
   มีหลายสิ่งหลายอยางขายในสถานที่ที่เจนทํางาน ยกเวน ปากกา 
   pens = ปากกา  
   เพราะเจนทํางานในรานขายของชํา ไมใชรานขายเครื่องเขียน 
  2) sugar = น้ําตาล 
  3) rice = ขาวสาร 
  4) garlic = กระเทียม  
5. เฉลย 2) He will find there are five. 
   เขากําลังนับตัวอักษรในคําวา “glass” อยากทราบวาจะเกิดอะไรขึ้น

ตอไป 
   He will find there are five. = เขาจะพบวามีตัวอักษร 5 ตัว 
   letter แปลไดวา ตัวอักษร หรือจดหมาย สําหรับโจทยขอนี้ 

letters หมายความถึงตัวอักษรตางๆ จากโจทย เมื่อนับจํานวนตัวอักษรทุกตัว
ที่มีอยูในคําวา glass แลว ก็จะทราบไดวามีตัวอักษรทั้งหมด 5 ตัว ดังนี้       
g - l - a - s - s 

  1) He wants to know the meaning of the word “glass”. = 
เขาตองการทราบความหมายของคําวา “glass” 

  3) He doesn’t know who put a letter into the glass. = เขาไม
ทราบวาใครใสจดหมายลงไปในแกว 

  4) His glass has many letters. = แกวของเขามีตัวอักษรหลาย
ตัว/จดหมายหลายฉบับ  

6. เฉลย 3) bend / stretch 
   เพื่ออบอุนรางกายกอนเลนเทนนิส ขั้นแรก ใหโคงลําตัวลง แลว

เหยียดแขนขึ้น 
    bend = โคง / stretch = เหยียด 
   เปนกริยาที่มีความหมายตรงกับภาพที่กําหนดให และเรียงลําดับ

กอน-หลังตามภาพดังกลาวไดถูกตอง 
   1) pick = เก็บ / stand = ยืน 
   2) crawl = คลาน / shout = ตะโกน 
   4) touch = สัมผัส / raise = ยกขึ้น  
7. เฉลย 1) grapes / mushrooms 
   แมของฉันและฉันไปตลาด แมของฉันซื้อองุนและเห็ด 
   grapes = องุน / mushrooms = เห็ด 
   เปนนามที่มีความหมายตรงกับภาพที่กําหนดให 
  2) pineapples = สับปะรด / celeries = ขึ้นฉาย 
  3) jackfruit = ขนุน / peanuts = ถั่วลิสง 
   4) mangoes = มะมวง / carrots = แครอท  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

เปนวันทํางานประจําสัปดาห 
(weekday)  


