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Choose the best alternative.  
1. Olivier is .................... intelligent. He always gets best marks. 
 1) really 2) most 3) more 4) much  
2. All the doctors’ efforts to save the injured woman 

were .................... . She was declared dead three hours after being 
admitted to the hospital. 

 1) by sight 2) no wonder 3) in vain 4) in case 
 
At an office (Items 3-5)  
A : I have an appointment for an interview today. 
B : Great, please ...........3........... Would you like some tea or coffee? 
A : I’d love some. 
B : The coffee area is right over there. ...........4........... 
A : Thank you. ...........5........... view from this office! 
B : Yes. Oh, here comes Mr.Gordon now, by the way. I’ll show you 

to his office.  
3. 1) look out!    2) hurry up.  
 3) have a seat.    4) here you are.  
4. 1) Do as you’re told . 2) I’m warning you.  
 3) Thanks a lot.   4) Please help yourself.  
5. 1) Have a nice evening 2) What a beautiful 
 3) Have a nice day  4) What a terrible 
 
A couple are talking about the husband’s work. (Items 6-8)  
Husband : Sorry, but I have to go to Paris for work again on 

Thursday. 
Wife  : Again? That’s the third time this month. 
Husband : I know. ..........6.......... But, this new contract will be 

great for business if we can get it. 
Wife  : When will you back? 
Husband : Sunday morning. If ..........7.........., I don’t think I’ll have 

to go there again. 
Wife  : Good. Will you be at Sofitel again? 
Husband : ..........8.......... I’m going to stay at Hilton Hotel this time.  
6. 1) I’m tired of it too. 2) Paris is a romantic city. 
 3) This meeting is cancelled. 4) I like to stay there.  
7. 1) everything goes well 2) the airport is closed 
 3) you want to visit there 4) I arrive there late  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 1) I hope so. 
 2) It is fully booked. 
 3) Yes, I will. 
 4) I’m not going to stay with John. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) really 
   โอลิวิเยรฉลาดจริงๆ เขาไดคะแนนดีที่สุดเสมอ 
   really = จริงๆ 
   very, really, actually, pretty เปนคํากริยาวิเศษณ (adverb)   

ที่นํามาขยายคําคุณศัพท (adjective) เพื่อบอกระดับได โดยคงรูปคําคุณศัพท
ที่จะขยายไวเชนเดิม ตัวอยางเชน really sorry, pretty good เปนตน 

  2) most = ... ที่สุด 
  3) more = ... กวา 
  4) much = ... มาก  
2. เฉลย 3) in vain 
   ความพยายามของแพทยทั้งหมดที่จะรักษาชีวิตหญิงสาวที่ไดรับ

บาดเจ็บนั้นสูญเปลา เปนที่ยืนยันแลววาเธอเสียชีวิตหลังจากการเขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลไดสามชั่วโมง 

   in vain = สูญเปลา 
   เปนสํานวนที่มีความหมายเหมาะสม 
  1) by sight = ดวยสายตา 
  2) no wonder = มินาเลา, ถึงวาสิ 
  4) in case = ในกรณี 
 
ที่สํานักงานแหงหนึ่ง (ขอ 3-5)  
เอ : ผมมีนัดสัมภาษณวันนี้ครับ 
บี : ไดคะ เชิญนั่งคะ คุณตองการชาหรือกาแฟไหมคะ 
เอ : ก็ดีครับ 
บี : กาแฟอยูตรงนั้นคะ บริการตัวเองไดเลยนะคะ 
เอ : ขอบคุณครับ วิวจากสํานักงานนี้สวยงามอะไรอยางนี้ 
บี : ใชคะ ออ! เกือบลืมไป ตอนนี้คุณกอรดอนมาแลว เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณไป

ที่หองทํางานของเขาคะ  
3. เฉลย 3) have a seat.  
   have a seat. = นั่ง 
   เหมาะสมกับสถานการณ 
  1) look out! = ระวัง 
  2) hurry up. = รีบๆ /เร็วๆ เขา 
  4) here you are. = นี่ไง  

4. เฉลย 4) Please help yourself. 
   Please help yourself. = บริการตัวเองไดเลย 
   ใชในกรณีที่ตองการหรืออนุญาตใหผูอื่นรับหรือหยิบสิ่งของที่พึง

พอใจไดดวยตนเอง 
  1) Do as you’re told. = ทําตามที่บอก 
  2) I’m warning you. = ฉันขอเตือนคุณไว 
  3) Thanks a lot. = ขอบคุณ/ขอบใจมาก  
5. เฉลย 2) What a beautiful 
   What a beautiful = สวยงามอะไรอยางนี้ 
   โครงสราง What + a/an + adjective + noun ใชเมื่อตองการ

เนนความรูสึกหรือความคิดเห็นที่มีตอคุณสมบัติหรือลักษณะของนามที่กลาวถึง 
และ beautiful เปนคุณศัพทที่มีความหมายเหมาะสมกับสถานการณที่สุด 

  1) Have a nice evening = คืนนี้ขอใหสนุก 
  3) Have a nice day = ขอใหมีวันที่ดี/สนุกสนาน 
  4) What a terrible = แยอะไรอยางนี้  
คูรักคูหนึ่งกําลังคุยกันเกี่ยวกับงานของผูเปนสามี (ขอ 6-8)  
สามี : ขอโทษดวยนะ แตผมตองไปทํางานที่ปารีสอีกครั้งวันพฤหัสบดีนี้ 
ภรรยา : อีกแลวเหรอ นี่เปนครั้งที่สามในเดือนนี้แลวนะ 
สามี : ผมรู ผมก็เบื่อเรื่องนี้เหมือนกัน แตสัญญาครั้งใหมนี้จะสงผลดีตอ

ธุรกิจที่ทําอยู ถาพวกเราตกลงกันได 
ภรรยา : แลวคุณจะกลับเมื่อไหร 
สามี : เชาวันอาทิตย ถาทุกอยางเรียบรอยดี ผมคิดวาผมจะไมตองไปที่นั่น

อีกครั้ง 
ภรรยา : ดีเลย แลวคุณจะไปพักที่โรงแรมโซฟเทลอีกหรือเปลา 
สามี : มันถูกจองเต็มแลว ครั้งนี้ผมจะไปพักที่โรงแรมฮิลตัน  
6. เฉลย 1) I’m tired of it too. 
   I’m tired of it too. = ผมก็เบื่อเรื่องนี้เหมือนกัน 
  2) Paris is a romantic city. = ปารีสเปนเมืองชวนฝน 
  3) This meeting is cancelled. = การประชุมครั้งนี้ถูกยกเลิก 
  4) I like to stay there. = ฉัน/ผมชอบอยู/พักที่นี่  
7. เฉลย 1) everything goes well 
   everything goes well  = ทุกอยางเรียบรอยดี 
  2) the airport is closed = สนามบินถูกปด 
  3) you want to visit there = คุณตองการไปที่นั่น 
  4) I arrive there late = ฉัน/ผมไปถึงที่นั่นสาย  
8. เฉลย 2) It is fully booked. 
   It is fully booked. = มันถูกจองเต็มแลว 
  1) I hope so. = ฉัน/ผมหวังวาอยางนั้น 
  3) Yes, I will. = ได ฉัน/ผมจะทํา 
  4) I’m not going to stay with John. = ฉัน/ผมไมไดจะไปพัก/

คางกับจอหน 
  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


