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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
Choose the best alternative.  
1. Sorry. We’ve .................... of orange juice. Is grapefruit juice OK? 
 1) run away   2) run after 
 3) run out   4) runny nose  
2. We used to see him all the time, but now he just visits us .................... . 
 1) a couple of weeks 2) once in a blue moon 
 3) out of date   4) up to date  
3. A : How much coffee do you have each day? 
 B : Just .................... . 
 1) one cup   2) one kilo 
 3) one bowl   4) one basket  
4. Did you see a football match last night? 
 No, .................... I watched the science fiction film. 
 1) I did.   2) I do. 
 3) I don’t.   4) I didn’t.  
5. If you hadn’t been in such a hurry, you .................... your keys. 
 1) don’t leave   2) won’t leave 
 3) wouldn’t have left 4) wouldn’t leave  
6. 

FISHING :
PERMIT HOLDERS

ONLY   
 What does the sign above mean? 
 1) You can be taken to court and made a ฿1,000 fine for dropping 

rubbish. 
 2) You are not allowed to feed the animals. 
 3) Only people with special card are allowed to fish here. 
 4) Don’t get off the bus while it’s moving.  
7. Which sign mean you may not go this way?  

 1)  2)   

 

 3)  4)  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
8.  

  
 Charlee is good at cooking. What is the most suitable position for 

her? 
 1) assistant manager 2) accountant 
 3) cleaning staff   4) sandwich artist 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) run out 
   ขอโทษคะ/ครับ น้ําสมของพวกเราหมด จะรับน้ําเกรปฟรุตแทนไหม 
   run out = หมด 
   เปน phrasal verb ที่มีความหมายเหมาะสม ซึ่ง phrasal verb 

คือ คํากริยาที่ประกอบขึ้นโดยรวมกับคําอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งคําบุพบท แลวเกิด
ความหมายเฉพาะขึ้นมาใหม ไมไดมีความหมายตรงตัวตามความหมายดั้งเดิม
ของแตละคํา 

  1) run away (phrasal verb) = หลบหนี, พากันหนีไป (หนีตาม) 
  2) run after (phrasal verb) = ไลตาม 
  4) runny nose (n.) = น้ํามูกไหล  
2. เฉลย 2) once in a blue moon 
   พวกเราเคยเจอเขาตลอดเวลา แตเดี๋ยวนี้เขามาเยี่ยมพวกเราแค

นานๆ ครั้ง 
   once in a blue moon = นานๆ ครั้ง 
   เปนวลีที่ใชเปนสํานวนเพื่อบอกความถี่ของเหตุการณ/การกระทํา 
  1) a couple of weeks = สองสามสัปดาห (ใชในภาษาพูด) 
  3) out of date (adj.) = ลาสมัย 
  4) up to date (adj.) = ทันสมัย, เปนปจจุบัน  
3. เฉลย 1) one cup 
   เอ : แตละวันคุณดื่มกาแฟมากแคไหน 
   บี :  แค 1 แกว/ถวย 
   one cup = 1 แกว/ถวย  

   เพราะคําถามใช How much + คํานามนับไมได (ในที่นี้ คือ 
coffee) กอนตอบจึงควรหาหนวยบอกปริมาณที่เหมาะสมสําหรับคํานามนั้นๆ 

  2) one kilo = 1 กิโลกรัม 
  3) one bowl = 1 ชาม 
  4) one basket = 1 ตะกรา  
4. เฉลย 4) I didn’t. 
   เธอไดดูการแขงขันฟุตบอลหรือเปลาเมื่อคืนนี้ 
   เปลา ฉันไมไดดู ฉันดูภาพยนตรไซไฟ 
   I didn’t. = ฉันไมไดดู 
   เมื่อตองการตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต โดยใช Past 

Simple Tense ใหใชโครงสราง Did + Subject + Infinitive สําหรับประโยค
ปฏิเสธ ใหใชโครงสราง Subject + did not + Infinitive  

5. เฉลย 3) wouldn’t have left 
   ถาเธอไมรีบรอนขนาดนั้น เธอก็คงไมวางกุญแจทิ้งไว 
   wouldn’t have left = คงไมวางทิ้งไว 
   ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) รูปแบบที่ 3 ใชสมมติ

สิ่งที่เปนไปไมไดเลย หรือตรงกันขามกับความจริงในอดีต โดยอนุประโยค
แสดงเงื่อนไข (if-clause) ใช Past Perfect Tense สวนอนุประโยคหลัก 
(main clause) จะใช future perfect in the past หรือ perfect conditional  

Past Perfect Tense Perfect conditional 
Subject + had + V3 Subject + would + have + V3 
If you hadn’t been 
in such a hurry, 

you wouldn’t have left 
your keys.  

6. เฉลย 3) Only people with special card are allowed to fish here. 
   โจทยถามวา ปายขางตนหมายความวาอยางไร  
   Only people with special card are allowed to fish here. 

= อนุญาตใหผูที่มีบัตรพิเศษ (ใบอนุญาต) เทานั้นตกปลาที่นี่ได 
   สรุปไดจากขอความ PERMIT HOLDERS ONLY ในปาย 
  1) คุณอาจตองไปศาลและถูกปรับเปนเงิน 1,000 บาท ฐานทิ้งขยะไมถูกที่ 
  2) หามใหอาหารสัตว 
  4) อยาลงจากรถประจําทางเมื่อรถยังไมจอดสนิท  

7. เฉลย 1)  

 
   โจทยถามวา ปายสัญลักษณใดหมายความวาไปทางนี้ไมได 
   ปายในตัวเลือก 1) หมายความวาหามเขา/หามผานไปทางนี้ 
  2) เปนปายบอกวามีทางแยกขางหนา 
  3) เปนปายบอกใหใชทางเบี่ยง (เนื่องจากกําลังซอมถนน) 
  4) เปนปายแสดงทางจักรยาน เพื่อใหผูเดินและผูขับขี่รถยนตระมัดระวัง  
8. เฉลย 4) sandwich artist 
   โจทยถามวา ชารลีทําอาหารเกง ตําแหนงงานใดเหมาะสมกับเธอที่สุด  
   sandwich artist = พนักงานทําแซนดวิช 
   เปนงานที่เหมาะกับผูที่ชอบทําอาหารและทําอาหารเกง 
  1) assistant manager = ผูชวยผูจัดการ 
  2) accountant = พนักงานบัญชี 
  3) cleaning staff = พนักงานทําความสะอาด  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


