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Direction :  Choose the most appropriate answer.  
1. Sean : Do you have any plans for the weekend? 
 Peter : I’m thinking of going hiking on Saturday. ....................? 
 Sean : I’m going to relax at home. 
 1) What’s going on  2) What is it like 
 3) How about you  4) How do you like it  
2. A  : Do you want to play a game? 
 B : .................... . What did you say? 
 A : I asked if you wanted to play a game. 
 1) I didn’t catch that 2) Hold the line, please 
 3) Don’t mention it  4) So do I  
3. Beth : Oops! Sorry about that. 
 Anna : You did that on purpose! 
 Beth : No. .................... . Really! It was an accident. I’ll be more 

careful next time. 
 1)  Forgot it   2) Do your best 
 3)  You don’t think so 4) I didn’t mean to 
 
Two students are discussing their plans for New Year 
holiday while walking in the park. (Items 4-8)  
A : Have you made any plans for the New Year yet? 
B : Not yet, what about you? 
A : It’s not my favorite holiday. I think ........4......... . The crowds are 

just too much. 
B : ........5......... about the crowds, but I like the excitement. 
A : I want to ........6......... at a reasonable hour and get some  

things out of the way the next day since I had it off. 
B : I see. How about resolution? Have you made any of those? 
A : I don’t believe in New Year’s resolution. Everyone ........7......... and 

then soon forgets about them. 
B : ........8......... You’re just a New Year’s party pooper, aren’t you?  
4. 1) it’s touch and go  2) it’s overrated 
 3) it’s anyone’s guess 4) it’s up in the air  
5. 1) You never know  2) Just to be on the safe side 
 3) Not at the top of my head 4) I know what you mean  
6. 1) tie the knot   2) pave the way  
 3) hit the sack   4) drop the ball  
7. 1) makes a lot of promises 2) are often show-offs 
 3) goes separate ways 4) calls the shots  
8. 1) That’s life.   2) You’re no fun. 
 3) My mind went blank. 4) Let me meet you halfway. 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. My son’s kindergarten teacher has a lot of .................... and works 

well with young children. 
 1) patient 2) patience 3) patients 4) patiences  
10. US and Chinese officials agreed to launch .................... on a 

bilateral investment treaty and to expand co-operation on energy 
and environmental issues. 

 1) compassion   2) exposure 
 3) forged documents 4) negotiations 
 

เฉลย 
 
1.  เฉลย 3) How about you 
   How about you = แลวคุณละ 
   ประโยค How about you? หรือ What about you? ใชถาม

เรื่องราวของผูอื่นหรือสิ่งอื่น จึงมีความหมายสอดคลองกับที่ฌอนตอบวา “ผมจะ
พักผอนอยูที่บาน” 

  1) What’s going on = เกิดอะไรขึ้น 
  2) What is it like = มันมีลักษณะอยางไร 
  4) How do you like it = คุณคิดวามันเปนอยางไรบาง (ใชถาม

ความคิดเห็น)  
2.  เฉลย 1) I didn’t catch that 

  I didn’t catch that = ฉันฟงไมรูเรื่อง (ฉันจับประเด็นไมได) 
     เพราะสอดคลองกับประโยคถัดมาที่ B พูดวา “เธอพูดวาอะไรนะ” 

แสดงวาเขาฟงที่ A พูดไมรูเรื่อง 
  2) Hold the line, please = ถือสาย(โทรศัพท)รอสักครู 
  3) Don’t mention it = ไมตองพูดถึงมันหรอก (ใชพูดตอบคําขอโทษ) 
   4) So do I = ฉันก็เหมือนกัน (ใชพูดเพื่อแสดงวาเห็นพองดวย)  
3.  เฉลย 4) I didn’t mean to 
   I didn’t mean to = ฉันไมไดตั้งใจ 
    เพราะสอดคลองกับที่แอนนาพูดวา “เธอจงใจทําแบบนั้นละสิ!” 
  1) Forgot it = ลืมมันซะเถอะ 
  2) Do your best = ทําหนาที่ของคุณใหดีที่สุด 
   3) You don’t think so = คุณไมไดคิดเชนนั้น 
 
นักเรียนสองคนกําลังคุยกันเรื่องแผนสําหรับวันหยุดในชวงปใหม ใน 
ขณะที่เดินเลนในสวนสาธารณะ (ขอ 4-8)  
เอ : เธอไดวางแผนอะไรสําหรับชวงปใหมบางแลวหรือยัง 
บี : ยังเลย แลวเธอละ 
เอ : มันไมใชวันหยุดที่ฉันชอบเลย ฉันคิดวาคนเยอะเกินไป 

บี : ฉันรูวาเธอหมายถึงกลุมคนที่หนาแนน แตฉันชอบความตื่นเตน 
เอ : ฉันอยากนอนพักผอนในเวลาที่สมเหตุสมผล และจะไดจัดขาวของที่ฉันทํารก

ไวตั้งแตฉันไดมีวันหยุด 
บี : เขาใจแลว แลวปณิธานละ เธอไดทําอะไรไวบางแลว 
เอ : ฉันไมเชื่อเรื่องการตั้งปณิธานปใหม ทุกคนใหคําสัญญาตางๆ ไวมากมาย

แลวก็ลืมมันไป 
บี : เธอนี่ไมมีอารมณขันเลย เปนพวกชอบทําเรื่องนาเบื่อในวันปใหมใชไหมนี่  
4. เฉลย 2) it’s overrated  
5. เฉลย 4) I know what you mean  
6. เฉลย 3) hit the sack 
   บางครั้งคําวา the sack ใชในภาษาพูดในความหมายวา เตียงนอน 

hit the sack จึงหมายถึง นอนพักผอน 
   1) tie the knot = แตงงาน 
   2) pave the way = ปูทางใหเกิด ... ตามมา 
   4) drop the ball = ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลมเหลว/ไมสําเร็จ  
7. เฉลย 1) makes a lot of promises  
8. เฉลย 2) You’re no fun. 
   สังเกตไดจากคําวา party pooper ซึ่งเปนภาษาพูด มีความหมายวา 

คนที่ทําใหงานเลี้ยงกรอย/ไมสนุก คนที่ขัดขวางความสนุกของผูอื่น 
   1) That’s life. = นั่นแหละชีวิต 
   3) My mind went blank. = สมองของฉันวางเปลา 
   4) Let me meet you halfway. = เราพบกันครึ่งทางดีกวา   
9. เฉลย 2) patience 
   ครูอนุบาลของลูกชายฉันมีความอดทนอยางมากและยังทุมเทเอาใจใส

เด็กเล็กเปนอยางดี 
   กริยาของอนุประโยคแรกตองการกรรมที่เปนคํานาม ซึ่ง patience 

เปนรูปคํานามที่ถูกตองและมีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
   1) patient = ผูปวย, คนไข (คํานาม) 
     อดทน (คําคุณศัพท) 
   3) patients = ผูปวยหลายราย, คนไขหลายคน 
  4) patiences เปนรูปที่ไมถูกตอง เพราะ patience เปนคํานามที่มี

ลักษณะเปนนามธรรม จัดเปนคํานามนับไมได จึงไมสามารถทําใหอยูในรูป
พหูพจนได     

10. เฉลย 4) negotiations 
   เจาหนาที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาและจีนตางเห็นพองที่จะเริ่ม 

การเจรจาเกี่ยวกับขอตกลงเรื่องการลงทุนในระดับทวิภาคี และขยายความรวมมือกัน
ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม 

   1) compassion = ความสงสาร, ความเห็นใจ  
  2) exposure  = การเปดเผยความจริง, การปลอยใหสัมผัสกับสิ่งอื่น ,ๆ 

การนําออกแสดง 
   3) forged documents = เอกสารปลอม 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


