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Choose the best answer.  
1. Situation : Diana is doing the shopping at a shopping mall. 
 Cashier : That shirt costs $75. 
 Diana : Oh, sorry. ..........A.......... 
 Cashier : Don’t worry. ..........B.......... 
 Diana : That’s great. Here’s my card. 
 A. 1. I don’t have cash. 2. I have no money. 
  3. I don’t take it.  4. I’ll have it. 
 B. 1. Could you give me a card? 2. I can pick you up. 
  3. How much can you offer? 4. We also take credit cards. 
 1) A-1 / B-4 2) A-2 / B-3 3) A-3 / B-4 4) A-4 / B-2  
2. Situation : Thomas is asking for advice from his mother. 
 Thomas : Mom, ..........A.......... I might drop it somewhere. 
 Mother : ..........B.......... But have you looked for it in your 

bedroom? 
 A. 1. I am very sad now. 
  2. haven’t finished my homework. 
  3. I got up very late. 
  4. my assignment is missing from my schoolbag. 
 B. 1. That’s alright.  2. What happened? 
  3. Don’t mention it. 4. I’m sorry to hear that. 
 1) A-4 / B-4 2) A-1 / B-4 3) A-4 / B-1 4) A-3 / B-4  
3. Situation : Ms.Jane Hardy, an English teacher, is asking her 

students about their opinions towards the game 
shows on TV. 

 Ms.Hardy : Hello all. Do you watch the game shows on TV? 
 A student : Yep! 
 Ms.Hardy : ..........A.......... 
 A student : ..........B.......... 
 Ms.Hardy : I think so. What about other opinions? 
 A. 1. Do you want to join the shows? 
  2. What do you think about them? 
  3. What channel do you watch? 
  4. How much do you like the shows? 
 B. 1. There used to be a lot of game shows. 
  2. The shows are out of date. 
  3. Some of them are quite challenging. 
  4. I went to bed early last night. 
 1) A-2 / B-3 2) A-1 / B-3 3) A-4 / B-2 4) A-3 / B-4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Situation : Mr.Frederic Smith asked Chris Sullivan, one of his 

students, to meet him at his office. 
 Chris : Good afternoon, Mr.Smith. 
 Mr.Smith : Hello, Chris. Please have your seat. 
 Chris : Thank you. ..........A.......... 
 Mr.Smith : Yeah. ..........B.......... 
 Chris : Fine. Every subject is very interesting to me. 
 A. 1. I was told that you wanted to see me. 
  2. May I come in? 
  3. Should I see you for a few minutes? 
  4. I’d like to see you, Mr.Smith. 
 B. 1. How are you? 
  2. How have you been? 
  3. How are you doing in your studies? 
  4. What are you doing? 
 1) A-2 / B-3 2) A-1 / B-3 3) A-1 / B-1 4) A-3 / B-3 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) A-1 / B-4 
   สถานการณ :  ไดอะนากําลังซื้อของทีศู่นยการคา 
   A. 1. I don’t have cash. = ฉันไมมีเงินสด 
    สอดคลองกับประโยคที่พูดมากอนหนา 
    2. I have no money. = ฉันไมมีเงินเลย 
    3. I don’t take it. = ฉันไมเอาหรอก 
    4. I’ll have it. = ฉันเอาอันนี้ 
   B. 4. We also take credit cards. = ทางเรารับบัตรเครดิต

เชนกันครับ 
    สอดคลองกับประโยคที่พนักงานคิดเงินพูดมากอนหนาและ

ประโยคที่ไดอะนาพูดตอมา  
    1. Could you give me a card? = คณุเอาบัตรใหผมไดไหม 
    2. I can pick you up. = ผมไปรับคุณได 
    3. How much can you offer? = คณุเสนอใหไดเทาไหร  
2. เฉลย 1) A-4 / B-4 
   สถานการณ :  ธอมัสกําลังขอคําปรึกษาจากแมของเขา 
   A. 4. my assignment is missing from my schoolbag. = 

การบานของผมหายไปจากกระเปานักเรียน  
    สอดคลองกับประโยคทีต่ามมา 
    1. I am very sad now. = ตอนนี้ผมรูสึกเศรามาก 
    2. I haven’t finished my homework. = ผมยังทําการบาน

ไมเสร็จ 
    3. I got up very late. = ผมตื่นนอนสายมากๆ 

   B. 4. I’m sorry to hear that. = เสียใจดวยนะที่ไดยินแบบนั้น  
    เหมาะสมกับสถานการณ 
    1. That’s alright. = ไมเปนไร (ใชตอบคําขอโทษ) 
    2. What happened? = เกิดอะไรขึ้น 
    3. Don’t mention it. = ไมเปนไร (ใชตอบคําขอบคุณ      

มีความหมายตามตัวอักษรวา ไมตองพูดถึงมันหรอก)  
3. เฉลย 1) A-2 / B-3 
   สถานการณ :  คุณเจน ฮารดี อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษ    

ทานหนึ่ง กําลังถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรายการเกมโชวทางโทรทัศน 
   A. 2. What do you think about them? = พวกเธอคิด

อยางไรเกี่ยวกับรายการประเภทนี้บาง 
    ใชถามความคิดเห็น 

    1. Do you want to join the shows? = คุณตองการเขา
รวมรายการไหม 

    3. What channel do you watch? = คุณดู(โทรทัศน)ชองไหน 
    4. How much do you like the shows? = คุณชอบ

รายการเหลานี้/นั้นแคไหน 
   B. 3. Some of them are quite challenging. = รายการเกมโชว

บางรายการก็คอนขางทาทาย 

    ตอบไดตรงคําถาม 
    1. There used to be a lot of game shows. = เคยมี

รายการเกมโชวจํานวนมาก 
    2. The shows are out of date. = รายการเหลานี/้นั้นเชย 

(ลาสมัย) 
    4. I went to bed early last night. = ฉันเขานอนแตหัวค่ํา

เม่ือคนืนี้  
4. เฉลย 2) A-1 / B-3 
   สถานการณ :  คุณเฟรเดอริค สมิทไดเรียกคริส ซัลลิแวน ศิษยคนหนึ่ง

ของเขา ใหมาพบที่หองพักอาจารย (หองทํางาน) 
   A. 1. I was told that you wanted to see me. = ผมไดยินมา

วาอาจารยตองการพบผม 

    ใชรูปแบบประโยค passive voice เพ่ือเนนผูถูกกระทํา 
(ประโยคนี้แปลตามตัวอักษรไดวา ฉนั/ผมถูกบอกวาคุณตองการพบฉัน/ผม) 

    2. May I come in? = ขออนุญาตเขาไป 
    3. Should I see you for a few minutes? = ฉัน/ผมควร

พบคุณสกัสองสามนาทีใชไหม 
    4. I’d like to see you, Mr.Smith. = ฉัน/ผมตองการพบ

คุณคะ/ครับ คุณสมิท 
   B. 3. How are you doing in your studies? = การเรียนเปน

อยางไรบาง  
    ใชถามความเปนไปหรือสถานการณท่ีผูอื่นประสบหรือเผชิญอยู 
    1. How are you? = เปนอยางไรบาง (ใชถามทุกขสุข) 
    2. How have you been? = เปนอยางไรบาง (ใชถามทุกขสุข

ในกรณทีี่ไมไดพบเจอกันมานานสักระยะหนึ่งแลว) 
    4. What are you doing? = กําลังทําอะไรอยู 
 

นักเรียนสามารถเขาไปดูขอมูลยอนหลังไดที่ 
www.bunditnaenaew.com 


