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Choose the best answer.  
1. Situation : Two friends are planning about their dinner. 
 Chris : Let’s eat out tonight, Pam. 
 Pam : ..........A.......... 
 Chris : ..........B.......... The food there is awesome. 
 Pam : That’s a good idea. Let’s go! 
 A. 1. I agree. Shall we have a rest? 
  2. I think so. Shall we cook tonight? 
  3. Great! Do you have enough time? 
  4. That would be nice. Where would you like to go? 
 B. 1. Who will go with us? 
  2. We can go anywhere. 
  3. Let’s go to the Italian restaurant. 
  4. I prefer Thai food. 
 1) A-4 / B-2 2) A-2 / B-3 3) A-4 / B-1 4) A-4 / B-3  
2. Situation : A receptionist at a hotel is answering a call. 
 Caller : Hello, is that Radisson hotel? 
 A receptionist : ..........A.......... 
 Caller : ..........B.......... 
 A receptionist : Of course. Please hold on. 
 A. 1. I’m sorry. I can’t hear you. 
  2. Yes. That’s right. 
  3. No. This isn’t the number you want. 
  4. Could I speak to Mr. Winston, please? 
 B. 1. Could I have extension 814, please? 
  2. May I help you? 
  3. I’m sorry. He isn’t in the office. 
  4. Can you tell me where you are calling from? 
 1) A-2 / B-4 2) A-2 / B-3 3) A-2 / B-1 4) A-4 / B-1  
3. Situation : David is stopped by a policeman while he is driving. 
 David : Yes, officer? What’s the matter? 
 Policeman : Sorry, ..........A.......... 
 David : Oh, ..........B.......... But I have to use it because there is 

an accident with my son! 
 A. 1. it’s very dangerous. 
  2. you mustn’t use the mobile phone while driving. 
  3. can’t you let me go this time? 
  4. can you talk to me for a while? 
 B. 1. it’s not my fault. 
  2. what are you doing? 
  3. please accept my apologies. 
  4. excuse me, sir. 
 1) A-3 / B-3 2) A-2 / B-3 3) A-4 / B-3 4) A-1 / B-3 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. Situation : Thana is now in Auckland, New Zealand. He 

would like to go to Sky Tower, but he doesn’t 
know the way. 

 Thana : Excuse me, ..........A.......... 
 Local person : Yeah. ..........B.......... 
 Thana : Thank you very much. 
 Local person : You’re welcome. 
 A. 1. I want to go to Sky Tower. 
  2. could you do me a favor? 
  3. please take me to Sky Tower. 
  4. could you tell me how to get to Sky Tower? 
 B. 1. Sky Tower is not far from here. 
  2. Go straight two blocks, and then turn left at the corner. 
  3. The taxi stop is over there. 
  4. I wish you could get there. 
 1) A-4 / B-4 2) A-4 / B-2 3) A-1 / B-2 4) A-3 / B-2 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) A-4 / B-3 
   สถานการณ :  เพื่อนสองคนกําลังวางแผนการออกไปทานอาหารมื้อค่ํา 
   A. 4. That would be nice. Where would you like to go? =  

ก็ดีนะ เธออยากไปไหนละ 
    สอดคลองกับที่คริสเสนอวา “ไปทานอาหารขางนอกกันเถอะแพม” 
    1. I agree. Shall we have a rest? = ฉันเห็นดวย พวกเราไป 

พักผอนกันไหม 
    2. I think so. Shall we cook tonight? = เห็นดวย        

พวกเราทํากับขาวกันคืนนี้ไหม 
    3. Great! Do you have enough time? = เยี่ยมเลย คุณมี

เวลาวางพอไหม 
   B. 3. Let’s go to the Italian restaurant. = ไปรานอาหาร     

อิตาเลียนกันเหอะ 
    ใชเพื่อเสนอความคิดเห็นได 
    1. Who will go with us? = ใครจะไปกับพวกเราบาง 
    2. We can go anywhere. = พวกเราไปไดทุกที่ 
    4. I prefer Thai food. = ฉันชอบอาหารไทย  
2. เฉลย 3) A-2 / B-1 
   สถานการณ :  พนักงานตอนรับที่โรงแรมแหงหนึ่งกําลังรับโทรศัพท 
   A. 2. Yes. That’s right. = ใชคะ ถูกตองแลวคะ  
    เนื่องจากผูที่โทรมาถามวา “นั่นใชโรงแรมเรดิสันไหมคะ/ครับ” 

พนักงานตอนรับจึงควรตอบใหชัดเจนทันทีและสุภาพ 
    1. I’m sorry. I can’t hear you. = ขอโทษคะ ดิฉันไมไดยิน 
    3. No. This isn’t the number you want. = ไมใช นี่ไมใช

หมายเลขที่คุณตองการ 

    4. Could I speak to Mr. Winston, please? = ขอสาย   
คุณวินสตันคะ/ครับ 

   B. 1. Could I have extension 814, please? = รบกวน       
ตอหมายเลข 814 ใหหนอยคะ/ครับ 

    ใชขอใหพนักงานที่รับโทรศัพทตอสายไปยังบุคคลที่ตองการ
สนทนาดวยไดสุภาพ (ในที่นี้เปนไปไดวาเปนหมายเลขโทรศัพทภายในหองพัก) 

    2. May I help you? = มีอะไรใหชวยไหมคะ/ครับ 
    3. I’m sorry. He isn’t in the office. = ขอโทษคะ/ครับ 

เขาไมไดอยูในหองทํางาน 
    4. Can you tell me where you are calling from? = 

กรุณาบอกไดไหมวาคุณโทรมาจากที่ไหน  
3. เฉลย 2) A-2 / B-3 
   สถานการณ :  ตํารวจเรียกใหเดวิดหยุดรถ 
   A. 2. you mustn’t use the mobile phone while driving. 

= คุณตองไมใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถอยูนะครับ 
    เมื่อเดวิดหยุดรถ แลวถามตํารวจวาเกิดอะไรขึ้น (What’s the 

matter?) ตํารวจก็ตองแจงใหเดวิดทราบวาเขาไดทําผิดกฎจราจรในเรื่องอะไร  
    1. it’s very dangerous. = มันอันตรายมาก  
    3. can’t you let me go this time? = ครั้งนี้คุณปลอยให

ฉัน/ผมไปไมไดเหรอ 
    4. can you talk to me for a while? = ชวยคุยกับฉัน/ผม

สักครูหนอย 
   B. 3. please accept my apologies. = ผมขอโทษครับ 
    เมื่อตํารวจไดแจงความผิดใหเดวิดทราบเรียบรอยแลว เดวิดก็

ตองกลาวขอโทษตํารวจอยางสุภาพ 
    1. it’s not my fault. = ไมใชความผิดของฉัน/ผม, ฉัน/ผม

ไมผิด 
    2. what are you doing? = เธอ/คุณกําลังทําอะไรอยู 
    4. excuse me, sir. = ขอโทษนะคะ/ครับ  
4. เฉลย 2) A-4 / B-2 
   สถานการณ :  ธนาอยูที่เมืองออคแลนด ประเทศนิวซีแลนด เขา

ตองการเดินทางไปที่หอคอยสกายทาวเวอร แตไมทราบเสนทาง 
   A. 4. could you tell me how to get to Sky Tower? =    

ชวยบอกทางไปหอคอยสกายทาวเวอรหนอยไดไหมครับ 
    สอดคลองกับสถานการณ รวมถึงคําพูดที่ธนากลาววา “ขอโทษ

นะครับ” (Excuse me) 
    1. I want to go to Sky Tower. = ฉัน/ผมตองการไปหอคอย

สกายทาวเวอร 
    2. could you do me a favor? = ชวยอะไรหนอยไดไหม 
    3. please take me to Sky Tower. = โปรดพาฉัน/ผมไปที่

หอคอยสกายทาวเวอร 
   B. 2. Go straight two blocks, and then turn left at the 

corner. = เดินตรงไปอีกสองบล็อก แลวเลี้ยวซายที่มุมถนน 
    คนในทองถิ่นทราบเสนทางไปหอคอยสกายทาวเวอรและยินดี

ชวยเหลือธนา สังเกตไดจากการตอบรับวา “ไดคะ/ครับ” (Yeah.) ประโยค
ขางตนจึงใชบอกทิศทางเพื่อไปยังสถานที่ที่เขาตองการได 

    1. Sky Tower is not far from here. = หอคอยสกายทาวเวอร 
อยูไมไกลจากที่นี่ 

    3. The taxi stop is over there. = ที่รอขึ้นรถแท็กซี่อยูตรงโนน 
    4. I wish you could get there. = ฉันหวังวาคุณจะไปถึง    

ที่นั่นได   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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