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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 2/4)  
 
 
Choose the best alternative.  
1. A : Did I hear the phone ring a few minutes ago? 
 B : ..................... 
 A : OK, I’ll give him a call. 
 1) Yes. Your boss called. 
 2) No. That was a phone on TV. 
 3) I’m not sure. I was in the shower. 
 4) Really? He’s coming back home now.  
2. Eva : Did you know Bobby has gained 30 pounds since he 

got married three months ago? 
 Jane : His wife must be a good cook. 
 Eva : Yes, she is. But she has gained 40 pounds too. 
 Jane : ........................................ 
 1) Take care.   2) What a pity! 
 3) Come over here.  4) What’s for?  
3. We ..................... around in the woods all night if they had told us 

it was dangerous. 
 1) don’t walk   2) haven’t walked 
 3) wouldn’t have walked 4) hadn’t walked  
4. Your class .................... by Mrs.Smith on Monday next week. 
 1) will be taught   2) have been taught 
 3) are being taught  4) are taught  
5. She .................... today, so she won’t be going to work. 
 1) feels blue   2) doesn’t feel herself 
 3) feels under the weather 4) feels really rough  
6.  

BUY 3, GET 4th FREE 
on All Video Games! 

 
 What does the above ad mean? 
 1) They offer a Buy 3 Get 1 Free deal. 
 2) They offer a Buy 3 Get 4 Free deal. 
 3) They are advertising a free deal on 7 video games. 
 4) They are advertising a free deal on their all video games. 

 
 
 
 
 
 
 
  7.  

  
 The limited Twinings tea is blended for .................... . 
 1) the Monaco royal family wedding 
 2) the English royal family wedding 
 3) the Bhutan royal family wedding 
 4) the Japanese royal family wedding 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) Yes. Your boss called. 
   เอ : มีเสียงโทรศัพทดังเมื่อกี้นี้ใชไหม 
   บี : ใชแลว เจานายเธอโทรมาหา 
   เอ : ไดเลย ฉันจะโทรกลับหาเขา 
   Yes. Your boss called. = ใชแลว เจานายเธอโทรมาหา 
   มีความหมายสอดคลองกับประโยคที่เอพูด ทั้งประโยคกอนหนา

และประโยคถัดมา 
  2) No. That was a phone on TV. = ไมใช นั่นเปนเสียงโทรศัพท

ในโทรทัศน 
  3) I’m not sure. I was in the shower. = ฉันไมแนใจ ฉันอยูใน

หองน้ํา 
  4) Really? He’s coming back home now. = จริงหรือ เขากําลัง

จะกลับบานแลว  
2. เฉลย 2) What a pity! 
   อิวา : รูไหมวาบอบบี้น้ําหนักขึ้นตั้ง 30 ปอนด หลังแตงงานได

สามเดือน 
   เจน : ภรรยาของเขาตองทําอาหารเกงแนๆ 
   อิวา : ใช แตเธอก็น้ําหนักขึ้นตั้ง 40 ปอนด เหมือนกันนะ 
   เจน : นาสงสารจัง 
   What a pity! = นาสงสารจัง 
  1) Take care. = ดูแลตัวเองดวย 
  3) Come over here. = มานี่หนอย 
  4) What’s for? = ทําไมละ 

3. เฉลย 3) wouldn’t have walked 
   พวกเราคงจะไมเดินปาตลอดทั้งคืน ถาพวกเขาบอกวาอันตราย 
   wouldn’t have walked = คงจะไมเดิน 
   ใชประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) เพื่อสมมติเหตุการณ

ที่ไมตรงกับความเปนจริงในอดีต มีโครงสราง คือ If + Past Perfect Tense, 
Subject + would + have + V3 หรือ Subject + would + have + V3 + if 
+ Past Perfect Tense 

  1) เปนรูปกริยาที่ใชในประโยคปฏิเสธที่เปน Present Simple Tense  
  2) เปนรูปกริยาที่ใชในประโยคปฏิเสธที่เปน Present Perfect Tense  
  4) เปนรูปกริยาที่ใชในประโยคปฏิเสธที่เปน Past Perfect Tense   
4. เฉลย 1) will be taught 
   หองของคุณจะไดรับการสอนโดยครูสมิธในวันจันทรสัปดาหหนา 
   will be taught = จะไดรับการสอน 
   ประโยคนี้ใชรูปแบบ Passive Voice ใน Future Simple Tense 

เพื่อบงบอกวาประธานจะถูกกระทําอยางหนึ่งในอนาคต โครงสราง คือ Subject 
+ will/shall + be + Past Participle (V3) 

  2) เปนรูปกริยาของรูปแบบ Passive Voice ใน Present Perfect 
Tense  

  3) เปนรูปกริยาของรูปแบบ Passive Voice ใน Present Continuous 
Tense  

  4) เปนรูปกริยาของรูปแบบ Passive Voice ใน Present Simple 
Tense   

5. เฉลย 3) feels under the weather 
   วันนี้เธอรูสึกไมสบาย เธอจึงไมไดไปทํางาน 
   feels under the weather = รูสึกไมสบาย 
   to feel under the weather เปนสํานวนที่มีความหมายเหมาะสม 
  1) feels blue = รูสึกเศรา 
  2) doesn’t feel herself = ไมรูสึกตัว 
  4) feels really rough = รูสึกยากลําบาก  
6. เฉลย 1) They offer a Buy 3 Get 1 Free deal. 
   โจทยถามวา โฆษณาขางตนหมายความวาอยางไร 
   They offer a Buy 3 Get 1 Free deal. = มีขอเสนอซื้อ 3 แถม 

1 ฟรี  
   สังเกตไดจาก Get 4th Free หมายถึง ไดรับสินคาชิ้นที่ 4 ฟรี      

(ไมตองจายเงินเพิ่ม)  
7. เฉลย 2) the English royal family wedding 
   ชาทไวนิงสรุนพิเศษถูกปรุงขึ้นสําหรับพิธีเสกสมรสของราชวงศอังกฤษ 
   the English royal family wedding = พิธีเสกสมรสของ

ราชวงศอังกฤษ 
   สรุปไดจาก Royal Wedding Commemorative Blend รวมถึง 

Westminster Abbey ซึ่งเปนชื่อของมหาวิหารที่เปนสถานที่ประกอบพระราช
พิธีของราชสํานักอังกฤษ 

  1) the Monaco royal family wedding = พิธีเสกสมรสของ
ราชวงศโมนาโค 

  3) the Bhutan royal family wedding = พิธีเสกสมรสของ
ราชวงศภูฏาน 

  4) the Japanese royal family wedding = พิธีเสกสมรสของ
ราชวงศญี่ปุน   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


