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Read the following advertisements, then answer the items 1-5.  

KNKN Retail Co., Ltd. 
 KNKN Retail Co., Ltd., a retailer of exclusive home furnishing and 
children bedroom furniture, needs to fill the following positions 
urgently with dynamic and proactive team. 
 Retail Manager 
 Job responsibility includes operation, planning, category management. 
 Qualifications:  
 - Min. 3 years experience in retail management & sales operation. 
 - Strong leadership, excellent team player and highly creative 
with strong marketing and retail management skills. 
 - Strong proficiency in English and computer literacy preferred. 

Human Resources Dept., KNKN RETAIL Co. LTD. 
99/1 Soi Phaholyothin 5, Phaholyothin Road,  
Samsen-nai, Phayathai, Bangkok 10400 

Tel : +662 672 0498     Fax: +662 672 0497 
e-mail: mail@knkn.biz 

      
B.P. Power Engineering 

 B.P. Power Engineering is the leading company in Thailand who 
specializes in hydraulic press manufacturing for over 18 years. Our 
products supply to many leading automobile manufacturers in the world. 
 Now we are looking for qualified persons to fill our management team. 
 Engineer (8 Positions) 
 Qualification: 
 1. Male/female age 20-30 with bachelor’s degree in engineering field 
 2. 0-5 years of experience in AutoCAD design 
 3. Able to communicate in English 
 *****All positions have to work in Chonburi district.  
Please send your recent picture, application letter, and resume to: 

Tel: 038-387141 (8 Lines) Fax: 038-387142 
e-mail: support@bpthai.com 

http://www.bpthai.com  
1. What kind of experience is required by KNKN Retail? 
 1) repairing children’s furniture 
 2) retail management and sales operation 
 3) using computer programs to design furniture 
 4) manufacturing home furnishing and children’s bedroom  

 
 
 
 
 
 
 
  
2. What company is situated in a provincial area? 
 1) B.P. Power Engineering 2) KNKN Retail 
 3) both 1) and 2)   4) none of the above  
3. The KNKN Retail ad states that they require a person to fill the 

position as quickly as possible. Which word can mean “as quickly 
as possible”? 

 1) exclusive 2) preferred 3) urgently 4) dynamic  
4. If you work for KNKN Retail and have to sell the products directly 

to customers, what kind of things will you demonstrate to those 
customers? 

 1) brochures   2) newspapers 
 3) TV programs   4) radio broadcasts  
5. Which position is suitable for a person who has three years’ 

experience of selling cribs and strollers? 
 1) IT manager   2) Retail manager 
 3) Event provider  4) Mechanical engineer 
  
Choose the most appropriate answer. (Items 6-7)  
6. You have booked seat 13D at the movie theater. You find the seat, 

but it is taken by someone else. You say: “Excuse me, .................... .” 
 1) that’s mine   
 2) find your own seat 
 3) you have to sit somewhere else 
 4) but I think you’ve got the wrong seat  
7. Your friend says: “I’ve a bad cold. My head is killing me! And my 

nose is .................... .”  
 1) walking 2) blowing 3) running 4) moving 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) retail management and sales operation 
   โฆษณารับสมัครงานของบริษัท KNKN ระบุวาตองการผูสมัครที่มี

ประสบการณทางดานการจัดการการคาปลีก และการขาย สังเกตไดจาก “Min. 3 
years experience in retail management & sales operation.” 

  1) repairing children’s furniture = ซอมแซมเฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก 
  3) using computer programs to design furniture = ใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อออกแบบเครื่องเรือน/เฟอรนิเจอร 
  4) manufacturing home furnishing and children’s bedroom 

= ผลิตของตกแตงบานและหองนอนเด็ก  

2. เฉลย 1) B.P. Power Engineering 
   โฆษณารับสมัครงานของบริษัทนี้ระบุวาทุกตําแหนงที่รับสมัครตอง

ทํางานที่จังหวัดชลบุรี สังเกตไดจาก “All positions have to work in 
Chonburi district.” และเลขรหัสพื้นที่ (area code) สําหรับการใชโทรศัพท 
คือ 038 จึงสรุปไดวาบริษัทตั้งอยูที่ตางจังหวัด ไมใชกรุงเทพฯ  

3. เฉลย 3) urgently 
   คําที่มีความหมายใกลเคียงกับ “as quickly as possible” จาก

โฆษณาของบริษัท KNKN ซึ่งแปลวา เร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได คือ urgently 
แปลวา อยางเรงดวน 

  1) exclusive (adj.) = ในแวดวงจํากัด, เฉพาะกลุม, แตเพียงผูเดียว 
  2) preferred (adj.) = ที่ชอบมากกวา 
  4) dynamic (adj.) = เต็มเปยมดวย, มีพลัง  
4. เฉลย 1) brochures 
   โจทยถามวา “ถาคุณทํางานที่บริษัท KNKN และจําเปนตองขาย

ผลิตภัณฑของบริษัทใหกับลูกคาโดยตรง คุณจะใชสิ่งใดนําเสนอสินคาใหกับลูกคา” 
จากตัวเลือกทั้งหมด พบวาการใชแผนพับ (brochures) เปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด 
ที่จะนําเสนอผลิตภัณฑใหลูกคาไดโดยตรง และประหยัดงบประมาณ 

  2) newspapers = หนังสือพิมพ 
  3) TV programs = รายการโทรทัศน 
  4) radio broadcasts = สื่อกระจายเสียงทางวิทยุ  
5. เฉลย 2) Retail manager 
   ตําแหนงที่เหมาะกับผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับการจําหนายเปลเด็ก 

และรถเข็นเด็กเปนอยางนอย 3 ป คือ ตําแหนง Retail manager (ผูจัดการฝาย
คาปลีก) สังเกตไดจาก “KNKN Retail Co., Ltd., a retailer of exclusive 
home furnishing and children bedroom furniture, ...” และ “Min. 3 
years experience in retail management & sales operation.” 

  1) IT manager = ผูจัดการฝายสารสนเทศ 
  3) Event provider = ผูดําเนินการจัดงาน 
  4) Mechanical engineer = วิศวกรเครื่องจักรกล  
6. เฉลย 4) but I think you’ve got the wrong seat 
   แตฉัน/ผมคิดวาคุณนั่งผิดที่ 
   สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
  1), 2) และ 3) สื่อสารไดเขาใจ แตไมสุภาพ  
7. เฉลย 3) running 
   My nose is running. แปลวา ฉันมีน้ํามูกไหล เชนเดียวกับ I 

have a runny nose. 
  1) และ 4) นํามาใชในบริบทนี้ไมได 
  2) เปนสกรรมกริยา (Transitive Verb) หากตองการใชคํานี้ ตองใชวา 

I am blowing my nose. (ฉันกําลังสั่งน้ํามูก) จึงจะเหมาะสม 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

อาจใชได แตเสีย 
คาใชจายสูง 


