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Choose the best answer.  
1. Woman : “Andy has been accepted by the University of 

Michigan.” 
 Man : “Great! That must really be ....................!” 
 1) a lot of weight on him 2) such a burden for him 
 3) a release of his mind 4) a load off his mind  
2. A : You haven’t been feeling well ... . I think you should go to 

see a doctor.  
 B : .................... I’m going to see my doctor now. I need some 

medicine. 
 1) I can’t believe.  2) You’re right. 
 3) Well done.   4) I beg your pardon?  
3. Woman : Is it OK if we sit here? 
 Man : I’m sorry, .................... . 
 1) they’re not your seats 2) but they’re not seated now 
 3) I don’t want you to sit here 4) but those seats are taken  
4. A : Will you please be quiet! 
 B : .................................................. 
 1) Yes, but I will.  2) Yes, I will. 
 3) Oh! I’m sorry.   4) Not really. 
 
An employee offers to help her co-worker with his report. 
(Items 5-9)  
Liv  : Hey, James. ..........5.......... going for the board of directors’ 

report? Is there anything I can help you with? 
James : ..........6.........., Liv. I’ve been summarizing customer satisfaction 

surveys for each quarter of last year. It’s pretty 
interesting. ..........7.........., if it’s not too much trouble, would 
you proofread my Powerpoint slides? I’ll have them finished 
in about an hour. 

Liv :  Sure, no problem. ..........8.......... and I’ll look them over. Did 
you discover anything interesting in reading the surveys? 

James :  Oh, yes. They’re quite interesting. Probably the most 
fascinating thing were the opinions about the price of our 
product. In the first quarter, about 70 percent of the 
customers said it was priced fairly, ..........9.........., when the 
economy had worsened, more than 80 percent said it was 
priced too high.  

5. 1) How’s your research  
 2) Why are you late  
 3) What’s wrong    
 4) When do you finish the presentation  

 
 
 
 
 
 
 
  
6. 1) I’m really grateful for your help 2) Thanks for offering 
 3) Of course   4) Absolutely  
7. 1) Certainly 2) Right 3) Actually 4) Typically  
8. 1) Good for you   2) I really adore it 
  3) Let it be done  4) E-mail them to me  
9. 1) during its fiscal year 2) but by the last quarter 
 3) besides that   4) especially 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) a load off his mind 
   ผูหญิง : มหาวิทยาลัยมิชิแกนตอบรับแอนดี้เขาเรียนแลวละ 
   ผูชาย : เยี่ยมเลย เขาตองโลงอกแนๆ 
    เปนสํานวน แปลวา โลงใจ, ยกภูเขาออกจากอก 
   1) ภาระอันใหญหลวงของเขา 
   2) ภาระที่หนักสําหรับเขา 
   3) การปลดปลอยความรูสึกของเขา  
2. เฉลย 2) You’re right 
   A : เธอไมคอยสบาย ฉันคิดวาเธอควรไปหาหมอ  
    B : เธอพูดถูก ฉันจะไปหาหมอแลว ฉันตองกินยาหนอย 
   1) ไมอยากจะเชื่อเลย 
   3) ดีแลว/เยี่ยม ใชชมเชยที่ผูอื่นทําสิ่งหนึ่งสําเร็จหรือไดผลที่นาพอใจ 
   4) วาอะไรนะคะ/ครับ ใชพูดเพื่อขอใหอีกฝายทวนคําพูดซ้ําอีกครั้ง 

เพราะตนไดยินไมชัด  
3. เฉลย 4) but those seats are taken 
   หมายถึง แตที่นั่งเหลานั้นมีคนนั่งแลว/จองแลว ถึงแมวาตอนนี้จะดู

วายังวางอยูก็ตาม 
  1) และ 3) เปนการตอบที่ไมสุภาพ 
  2) ไมจําเปนตองพูด เพราะมองเห็นไดวาตอนนี้ไมมีใครนั่งอยู   
4. เฉลย 3) Oh! I’m sorry. 
   A : เธอชวยเงียบๆ หนอยจะไดไหม 
    B : โอ…ฉันขอโทษ 
   1) ได แตฉันจะพยายาม  
   2) ได ฉันจะพยายาม  
   4) ก็ไมเชิง ความหมายไมสัมพันธกับประโยคขอรอง 
 
คําศัพทที่นาสนใจ (ขอ 5-9) 
 employee (n.) = ลูกจาง, พนักงาน summarize (v.) = สรุป 
 satisfaction (n.) = ความพึงพอใจ survey (n., v.) = สํารวจ 
 opinion (n.) = ความคิดเห็น discover (v.) = คนพบ 
 economy (n.) = เศรษฐกิจ 
 quarter (n.) = 1 ใน 4 สวน, ชวงเวลา 3 เดือนในปปฏิทิน (ไตรมาส) 

ขอ 5-9 เปนบทสนทนาในสํานักงาน โดยพนักงานคนหนึ่งเสนอที่จะชวยเพื่อน
รวมงานเกี่ยวกับรายงาน 
ลิฟ : นี่เจมส งานวิจัยของคุณสําหรับรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการของ

บริษัทเปนอยางไรบาง มีอะไรที่ฉันจะชวยไดบางไหม 
เจมส : ขอบคุณที่อาสาจะชวยนะ ลิฟ ผมสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา

ในแตละไตรมาสของปที่แลว นาสนใจอยูเหมือนกัน ที่จริงแลว ถาไม
รบกวนมากนัก คุณชวยผมตรวจสไลดพาวเวอรพอยตหนอยไดไหม ผมตอง
ดูใหเสร็จภายในราวๆ 1 ชั่วโมง 

ลิฟ : ไดเลย ไมมีปญหา สงเขาอีเมลมาใหฉันสิ เดี๋ยวฉันจะชวยดูให แลวคุณ
เจออะไรในรายงานที่นาสนใจบางละ 

เจมส : ออ มีสิ นาสนใจทีเดียว ที่นาสนใจที่สุดนาจะเปนเรื่องความคิดเห็น
เกี่ยวกับราคาสินคาของบริษัทเรานะ ในไตรมาสแรก ลูกคาราว 70% บอก
วาสินคาเราราคาสมเหตุสมผล แตในไตรมาสสุดทาย ซึ่งเปนชวงที่
เศรษฐกิจแยลง ลูกคามากกวา 80% บอกวาสินคาเราราคาสูงเกินไป   

5. เฉลย 1) How’s your research  
   แปลวา งานวิจัยของคุณเปนอยางไรบาง เพราะมีความหมาย

เชื่อมโยงกับวลีที่หมายความวา สําหรับรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการของ
บริษัท  

  2) ทําไมคุณถึงชา 
  3) มีอะไรผิดปกติ 
  4) คุณจะทํารายงานนําเสนอเสร็จเมื่อไร  
6. เฉลย 2) Thanks for offering 
   แปลวา ขอบคุณสําหรับการเสนอ (ความชวยเหลือ) เพราะมี

ความหมายเขากับประโยคที่พูดกอนหนานี้ที่วา มีอะไรใหชวยไหม  
  1) ฉันขอบคุณมากสําหรับความชวยเหลือ (ไมถูกตอง เพราะพนักงาน

หญิงยังไมไดชวยเหลือ เพียงแตเสนอจะใหความชวยเหลือเทานั้น) 
  3) ใช แนนอน 
  4) ใช แนนอน  
7. เฉลย 3) Actually 
   โดยแทจริงแลว, จริงๆ แลว, ที่จริงแลว (ใชพูดสารภาพความจริง, 

แกไขขอมูลที่รับรูไปกอนหนานี้) เพราะผูพูดจะพูดความจริงเกี่ยวกับความตั้งใจ
ที่จะใหเพื่อนชวยตรวจรายงานให หลังจากพูดเรื่องเกี่ยวกับรายงานไปกอนหนานี้ 

  1) อยางแนนอน 
  2) ถูกตอง 
  4) โดยทั่วๆ ไปแลว (เปรียบเทียบกับคนอื่นๆ โดยทั่วไป)  
8. เฉลย 4) E-mail them to me 
   เพราะผูพูดจะชวยเพื่อนรวมงานตรวจหาขอผิดพลาดในสไลดให 
  1) ดีแลวละ (สําหรับคุณ) 
  2) ฉันรักมันมาก 
  3) ทําใหมันเสร็จ (ทําภารกิจ, งานใหเสร็จ)  
9. เฉลย 2) but by the last quarter 
   เพราะมีความหมายขัดแยงกับประโยคที่พูดถึงกอนหนานี้วา ในชวง

ไตรมาสแรก ลูกคาบอกวาราคาสินคาสมเหตุสมผล 
  1) ระหวางปงบประมาณ 
  3) นอกเหนือจากนี้แลว 
  4) โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ไมเหมาะจะใชตอบประโยคขอรอง 


