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Choose the best answer.  
1. Situation : Sam is inviting Maitri to a party at his place. 
 Sam : We’re having a birthday party tonight and ..........A.......... 
 Maitri : ..........B.......... My parents are taking me to the concert, 

we have booked the tickets last week. 
 A. 1. we’d like to persuade you to join us. 
  2. we offer you the meal. 
  3. we’d like to have you over for the party. 
  4. join us and have fun. 
 B. 1. I mustn’t be available tonight. 
  2. I’m afraid I can’t make it. 
  3. Please accept my apologies. 
  4. What a pity! Nobody wants to go! 
 1) A-3 / B-4   2) A-2 / B-1  
 3) A-3 / B-2   4) A-3 / B-3  
2. Situation : Tim is telling good news about his daughter. 
 Tim : My daughter is just accepted at a top university, so 

I think I’m having a little celebration. 
 Will : ..........A.......... What time is this party? 
 Tim : ..........B.......... 
 Will : Fine. 
 A. 1. You are very happy. 2. Congratulations. 
  3. Lucky you.   4. It’s my great pleasure. 
 B. 1. Does 7 pm. suit you? 2. I want to come early. 
  3. Shall we go to your party? 4. Let’s celebrate! 
 1) A-2 / B-3   2) A-1 / B-2  
 3) A-3 / B-4   4) A-2 / B-1  
3. Situation : Wendy is carrying a heavy box upstairs. 
 Mark : Oh... that box looks very heavy, Wendy. ..........A.......... 
 Wendy : ..........B.......... 
 Mark : That’s my pleasure, Wendy. Would you like me to 

take it into that room? 
 Wendy : Yeah. 
 A. 1. May I use the box? 2. Shall we help each other? 
  3. Can I give you a hand? 4. Where are you going? 
 B. 1. Never mind.  2. That’s very nice of you. 
  3. Are you OK?  4. You’re welcome. 
 1) A-3 / B-1   2) A-3 / B-2  
 3) A-2 / B-3   4) A-3 / B-4  

 
 
 
 
 
 
 
  
4. Situation : Tim is getting lost while he is looking for the ways 

to the bank. 
 Tim : Excuse me, ..........A.......... 
 Stranger : ..........B.......... 
 Tim : Oh! Thanks anyway. 
 A. 1. could you tell me how to get to the nearest bank? 
  2. I’m afraid that I’m getting lost. 
  3. are you a local people? 
  4. can you take me to the bank? 
 B. 1. I’m sorry. I’m a stranger here myself. 
  2. You can come with me. 
  3. Could you give me a ride? 
  4. Why don’t you join us? 
 1) A-1 / B-3   2) A-2 / B-1  
 3) A-1 / B-1   4) A-3 / B-4 
 

เฉลย 
  
1. เฉลย 3) A-3 / B-2 
   สถานการณ :  แซมกําลังเชิญไมตรีไปงานเลี้ยงที่จัดขึ้นที่บานของเขา 
   A. 3. we’d like to have you over for the party. = พวกเรา

ขอเชิญคุณมารวมงานเลี้ยงงานนี้ 
    ใชเชิญหรือชักชวนผูอื่นไดสุภาพ โดยตองระบุหรือเกริ่นนําวา

งานที่จะเชิญหรือชวนผูอื่นไปรวมเปนงานอะไร 
    1. we’d like to persuade you to join us. = พวกเรา

ตองการโนมนาวคุณใหเขารวมกับพวกเรา 
    2. we offer you the meal. = พวกเราขอมอบอาหารใหกับคุณ 
    4. join us and have fun. = มาสนุกกัน 
   B. 2. I’m afraid I can’t make it. = ฉันเกรงวาจะไมได  
    ใชตอบปฏิเสธคําเชิญไดสุภาพ ทั้งนี้ ควรระบุเหตุผลที่เหมาะสม 
    1. I mustn’t be available tonight. = ฉันตองไมวางคืนนี้ 
         3. Please accept my apologies. = โปรดรับคําขอโทษ  

จากฉัน 
    4. What a pity! Nobody wants to go! = นาเสียดาย     

ไมมีใครอยากไป  
2. เฉลย 4) A-2 / B-1 
   สถานการณ :  ทิมกําลังเลาขาวดีเกี่ยวกับลูกสาวของเขา 
   A. 2. Congratulations. = ยินดีดวย 
    ทิมบอกวิลวาลูกสาวของเขาไดรับการตอบรับเขาเรียนใน

มหาวิทยาลัยชื่อดังแหงหนึ่ง และเขากับครอบครัวกําลังจะจัดงานเลี้ยงฉลองงาน
เล็กๆ เนื่องในโอกาสดังกลาว วิลจึงควรกลาวแสดงความยินดีกับทิม 

    1. You are very happy. = คุณมีความสุขมาก 
    3. Lucky you. = คุณโชคดีมาก 
    4. It’s my great pleasure. = ดวยความยินดี 
   B. 1. Does 7 pm. suit you? = คุณวางตอนหนึ่งทุมไหม  
    เหมาะจะใชเมื่อตองการเชิญใหผูอื่นมารวมงานเลี้ยง 
    2. I want to come early. = ฉันตองการมาแตหัวค่ํา 
    3. Shall we go to your party? = พวกเราจะไปงานเลี้ยง

ของคุณไหมนะ 
    4. Let’s celebrate! = ฉลองกันเถอะพวกเรา  
3. เฉลย 2) A-3 / B-2 
   สถานการณ :  เวนดี้ถือกลองที่หนักมากเดินขึ้นบันได 
   A. 3. Can I give you a hand? = ใหฉันชวยนะ 
    ใชเสนอความชวยเหลือแกผูอื่นได เพราะมีความหมายเชนเดียวกับ 

Can I help you? อีกทั้งยังสอดคลองกับที่มารคกลาววา “โอโฮ กลองนั่น
ทาทางจะหนักมากเลย” 

    1. May I use the box? = ขอใชกลองใบนั้นไดไหม 
    2. Shall we help each other? = พวกเรามาชวยกันดีไหม 
    4. Where are you doing? = เธอกําลังทําที่ไหน 
   B. 2. That’s very nice of you. = เธอชางใจดีเหลือเกิน 
    เหมาะจะใชกลาวเมื่อผูอื่นมาชวยเหลือตน โดยใชประกอบคํา

ขอบคุณได 
    1. Never mind. = ไมเปนไร 
    3. Are you OK? = เธอไหวไหม 
    4. You’re welcome. = ดวยความยินดี  
4. เฉลย 3) A-1 / B-1 
   สถานการณ :  ทิมหลงทางขณะกําลังเดินทางไปธนาคาร 
   A. 1. could you tell me how to get to the nearest bank? 

= ชวยบอกหนอยวาจะไปธนาคารที่ใกลที่สุดไดอยางไร 
    ใชขอความชวยเหลือจากผูอื่นไดสุภาพ โดยขึ้นตนประโยควา 

“ประทานโทษครับ” (Excuse me) 
    2. I’m afraid that I’m getting lost. = ฉันเกรงวา        

ฉันกําลังจะหลงทาง 
    3. are you a local people? = คุณเปนคนแถวนี้ไหม 
    4. can you take me to the bank? = ชวยพาฉันไปที่

ธนาคารไดไหม 
   B. 1. I’m sorry. I’m a stranger here myself. = ขอโทษคะ/

ครับ ฉัน/ผมเองก็เปนคนตางถิ่นของที่นี่ 
    หากผูอื่นถามเสนทางไปสถานที่แหงหนึ่งที่เราไมทราบ ก็ตอง

ตอบปฏิเสธใหสุภาพ พรอมใหเหตุผลที่เหมาะสม 
    2. You can come with me. = คุณมากับฉันไดนะ 
    3. Could you give me a ride? = ชวยขับรถไปสงฉัน

หนอยไดไหม 
    4. Why don’t you join us? = ทําไมคุณไมมากับพวกเราละ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


