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Choose the best answer.  
1. Tong : Can you lend me your notebook? 

 Nan : .................... I have to read it for tomorrow test. 

 1) I  think so.   2) Yes, of course . 

 3) No way!   4) I’m afraid I can’t.   
2. He has ..................... money at home. 

 1) not many 2) a few 3) little  4) not a lot of  
3. He .................... his driving licence once a year. 

 1) renews   2) repeats 

 3) continues   4) reapplies  
4. Those boys always study .................... . 

 1) hardly 2) hard  3) harder 4) more hardly  
5.   

London 
Coach for London 

Leaves school at 8 a.m. 

Saturday 

Don’t be late.  
 The notice tells us that ..................... . 

 1) the coach for London leaves school at 8 a.m. on Saturday  

 2) the coach isn’t an express one, so it will wait for the passengers 

 3) the coach is five minutes late 

 4) the coach from London leaves school at 8 a.m. on Saturday 
 
Read the paragraph below, and answer the questions 6-7.  

Giant pandas go to Canada! 
 There is a gift going to Canada. Do you know what it is? Two 

giant pandas are going to Canada. They are going to a zoo near 

Vancouver. One is 12 years old and the other is 14. Giant pandas 

come from China. They are bigger than Koalas, but smaller than polar 

bears. There are not many pandas left on Earth. There are fewer than 

2,000 pandas. So let’s study and learn about pandas. We can help 

them!  
6. The gift stated in the paragraph is from ……………….. . 

 1) Canada 2) China 3) Vancouver 4) the Earth 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. The two giant pandas .................... . 
 1) aren’t at the same age   
 2) are as small as Koalas 
 3) are as big as polar bears 
 4) stayed in the zoo in Vancouver 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) I’m afraid I can’t. 
   ตอง : เธอใหฉันยืมสมุดจดของเธอไดไหม 
   แนน : ฉันเกรงวาจะไมได ฉันตองอานสาํหรับการสอบพรุงนี้ 
   I’m afraid I can’t. = ฉันเกรงวาจะไมได 
   ปฏิเสธคําขอของผูอื่นไดสุภาพ จึงเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) I think so. = ฉนัคิดเชนนั้น 
  2) Yes, of course. = ไดเลย, ไดอยูแลว 
  3) No way! = ไมมีทาง  
2. เฉลย 3) little 
   เขามีเงินเล็กนอยที่บาน 
   little = เล็กนอย 
   เพราะ little ใชนําหนานามนบัไมได (ในที่นี้ คือ money) เพ่ือบอก

ปริมาณโดยคราวๆ โดยใหความหมายในเชิงลบวานอยเสยีจนแทบไมพอ 
  1) not many = ไม มาก  
  2) a few = เลก็นอย, นิดหนอย, สองสาม 
  4) not a lot of = ไมมาก ผิด เพราะ a lot of ตองใชในประโยค

บอกเลา  
3. เฉลย 1) renews 
   เขาตออายุใบอนุญาตขับขี่ (ใบขับขี)่ รถยนตของเขาปละคร้ัง 
   renews = ตออาย ุ
   เปนกริยา (verb) หมายถึง เร่ิมตนใหม, เริ่มขึ้นอีก, ตอ, ยืดเวลา, 

ฟนฟู, ซอมแซม โดยนํามาใชในประโยคนี้ในความหมายวาทําขึ้นอกีครั้งเพื่อยืด
ระยะเวลาใชงาน  

  2) repeats = พูดซ้ํา, ทําซ้ํา, พูดตาม, ทวนคําพูด, เลา, รายงาน, พูด
วกวน, ย้ําคําพูด, ซ้ํารอย 

  3) continues = ทําตอไป, ตอเนื่อง, ยังคงอยู, ทํา/พูดตอ (หลังจาก
หยุดพักไป) 

  4) reapplies = สมัครอีกคร้ัง, ทาอีกคร้ัง  
4. เฉลย 2) hard 
   เด็กผูชายเหลานั้นตั้งใจเรียนเสมอ 
   hard = หนัก, แรง, ต้ังใจ 
   hard มีรูปเดียวกันทั้งคุณศัพท (adjective) และกริยาวิเศษณ 

(adverb) ในที่น้ีใชเปนกริยาวิเศษณ เพื่อขยายกริยา study 
  1) hardly = ไมคอย เปนกริยาวิเศษณบอกความถี่ 

  3) harder = แขง็กวา, หนักกวา, แรงกวา  
  4) more hardly = ไมคอย ... ยิ่งกวา  
5. เฉลย 1) the coach for London leaves school at 8 a.m. on Saturday 
 

ลอนดอน 
รถโดยสารไปลอนดอน 

ออกจากโรงเรียนเวลา 8.00 น. 
วันเสาร 

อยามาสาย   
   ประกาศนี้บอกเราวารถโดยสารไปลอนดอนออกจากโรงเรียนใน  

วันเสาร เวลา 8.00 น. 
   the coach for London leaves school at 8 a.m. on 

Saturday = รถโดยสารไปลอนดอนออกจากโรงเรียนในวันเสาร เวลา 8.00 น.  
  2) the coach isn’t an express one, so it will wait for the 

passengers = รถโดยสารไมใชรถดวน ดังนั้นมันจะคอยผูโดยสาร 
  3) the coach is five minutes late = รถโดยสารมาชา 5 นาที 
  4) the coach from London leaves school at 8 a.m. on 

Saturday = รถโดยสารจากลอนดอนออกจากโรงเรียนในวันเสาร เวลา 8.00 น.  
 
คําแปลเน้ือเรื่อง (ขอ 6-7)  

แพนดายักษไปแคนาดา! 
 มีของขวัญชิ้นหนึ่งไปประเทศแคนาดา คุณทราบไหมวามันคืออะไร แพนดายักษ 
2 ตัว กําลังจะไปประเทศแคนาดา พวกมันกําลังจะไปที่สวนสตัวแหงหนึ่งใกลเมอืง
แวนคเูวอร แพนดายักษตัวหนึ่งอายุ 12 ป และอีกตัวหนึ่งอายุ 14 ป แพนดายักษ
มาจากประเทศจีน มันตัวใหญกวาโคอาลา แตตัวเลก็กวาหมีขั้วโลก มีแพนดา
เหลืออยูบนโลกนี้ไมมากนัก มีอยูนอยกวา 2 พันตัว ฉะนั้น มาศึกษาและเรียนรู
เกี่ยวกับแพนดากันเถอะ พวกเราชวยพวกมันได  
6. เฉลย 2) China 
   ของขวัญที่กลาวถึงในยอหนานีม้าจากประเทศจีน 
   China = ประเทศจีน 
   สรุปไดจากสี่ประโยคแรก และ Giant pandas come from 

China. 
  1) Canada = ประเทศแคนาดา 
  3) Vancouver = เมืองแวนคูเวอร 
  4) the Earth = โลก  
7. เฉลย 1) aren’t at the same age 
   แพนดายักษสองตัวนี้อายุไมเทากัน 
   aren’t at the same age = อายุไมเทากัน 
   หาคาํตอบไดจาก One is 12 years old and the other is 14. 
  2) are as small as Koalas = ตัวเล็กพอๆ กับโคอาลา ผิด เพราะ

แพนดายักษตัวใหญกวาโคอาลา 
  3) are as big as polar bears = ตัวใหญพอๆ กับหมีขั้วโลก ผิด 

เพราะแพนดายักษตัวเล็กกวาหมีขั้วโลก 
  4) stayed in the zoo in Vancouver = อาศัยอยูในสวนสัตวใน

เมืองแวนคูเวอร ผิด เพราะแพนดายักษสองตัวที่กลาวถึงในยอหนาขางตนอยู
ในสวนสตัวในอีกเมืองหนึ่งที่อยูใกลเมืองแวนคูเวอร 

 
นักเรียนสามารถเขาไปดูขอมูลยอนหลังไดที่ 

www.bunditnaenaew.com 

ตองใชนําหนา 
นามนับไดพหูพจน 

เปนรูปขั้นกวา จึงใชไมได 
เพราะไมมีการเปรียบเทียบ 


