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Choose the best answer.  
1. Situation : John is having a job interview at a company. 
 Interviewer : Yeah... come in. Are you Mr.John T. Davison? 
 John : That’s right. 
 Interviewer : Just for the record, ..........A.......... 
 John : ..........B.......... 
 Interviewer : Thank you. OK. Well, please have a seat. 
 A. 1. how do you do? 
  2. where are you from? 
  3. what does T. stand for? 
  4. where did you graduate? 
 B. 1. I used to work for TT&T company. 
  2. Thomas ... John Thomas Davison. 
  3. I have 3 years’ experience. 
  4. I just graduated this year. 
 1) A-3 / B-2 2) A-3 / B-1 3) A-1 / B-2 4) A-4 / B-2  
2. Situation : Pim, a Thai student in Australia, is looking for a new 

flat near the university to share. 
 Pim : Sandy, I heard that you’re looking for a new flat 

mate. I’m really interested to share a flat with 
you. ..........A.......... 

 Sandy : ..........B.......... And you’ll also find a bus stop near the flat. 
 A. 1. When will your room be available? 
  2. Can I stay with you? 
  3. Is it within walking distance of the university? 
  4. How far is it? 
 B. 1. It’s near the bank. 
  2. We can walk to the supermarket. 
  3. It’s just a twenty-minute drive. 
  4. It’s a ten-minute walk to the university. 
 1) A-3 / B-1 2) A-3 / B-4 3) A-3 / B-2 4) A-2 / B-4  
3. Situation : Linda is asking a travel agent for some advice in 

order to arrange her trip. 
 Travel agent : Good afternoon. May I help you? 
 Linda : I’m planning to go to Italy. ..........A.......... 
 Travel agent : ..........B.......... 
 A. 1. Are you keen on travelling to historical sites? 
  2. What kind of tourist attractions are you interested? 
  3. Could you give me a brochure? 
  4. Can you suggest me some interesting tourist spots there? 
 B. 1. Of course! If you are interested in historical sites, you 

should visit Rome. 
  2. I would like to recommend Tokyo. 
  3. Sure. You can organize the trip yourself. 
  4. We are very helpful to you. 
 1) A-4 / B-3 2) A-2 / B-1 3) A-3 / B-4 4) A-4 / B-1 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. Situation : Namfon is asking Wendy to change the date and 

time for their dinner. 
 Namfon : Wendy, I just learnt that Mr.Stuart, my adviser, 

would like to see me this evening, but we have an 
appointment for our dinner. Could we put off our 
dinner? 

 Wendy : Oh, really? ..........A.......... 
 Namfon : ..........B.......... 
 A. 1. What about tomorrow evening? 
  2. When will you be free? 
  3. How come? 
  4. I’m very disappointed. 
 B. 1. I would be delighted to put it off. 
  2. That’ll be fine. 
  3. I don’t think we like it. 
  4. Sorry to hear that. 
 1) A-1 / B-2 2) A-2 / B-2 3) A-1 / B-1 4) A-1 / B-3 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) A-3 / B-2 
   สถานการณ :  จอหนกําลังสัมภาษณงานที่บริษัทแหงหนึ่ง 
   A. 3. what does T. stand for? = อักษร T ยอมาจากอะไร 
    ใชถามคําเต็มหรือชื่อเต็มของอักษรยอตางๆ 
    1. how do you do? = สวัสดี 
    2. where are you from? = คุณมาจากไหน 
    4. where did you graduate? = คุณเรียนจบมาจากที่ไหน 
   B. 2. Thomas ... John Thomas Davison. = ธอมัสครับ   

ชื่อเต็มวาจอหน ธอมัส เดวิซัน 
    อธิบายไดสอดคลองกับคําถามกอนหนา 
    1. I used to work for TT&T company. = ผมเคยทํางาน

ที่บริษัททีที แอนด ที 
    3. I have 3 years’ experience. = ผมมีประสบการณ 3 ป 
    4. I just graduated this year. = ผมเพิ่งเรียนจบปนี้  
2. เฉลย 2) A-3 / B-4 
   สถานการณ :  พิม นักศึกษาไทยในประเทศออสเตรเลีย กําลัง

มองหาแฟลตที่อยูใกลมหาวิทยาลัยเพื่อขอแบงเชา 
   A. 3. Is it within walking distance of the university? = 

แฟลตอยูในระยะที่พอจะเดินไปมหาวิทยาลัยไดไหม 
    เหมาะสมกับสถานการณ และไมกดดันคูสนทนาจนเกินไป 

    1. When will your room be available? = หองของเธอ  
จะวางเมื่อไหร 

    2. Can I stay with you? = ใหฉันอยูกับเธอไดไหม 
    4. How far is it? = ไกลแคไหน 
   B. 4. It’s a ten-minute walk to the university. = ใชเวลา

เดินไปมหาวิทยาลัยสิบนาที  
    1. It’s near the bank. = อยูใกลธนาคาร 
    2. We can walk to the supermarket. = พวกเราเดินไปที่

ซูเปอรมารเก็ตได 
    3. It’s just a twenty-minute drive. = ขับรถไปแคยี่สิบนาที  
3. เฉลย 4) A-4 / B-1 
   สถานการณ :  ลินดากําลังปรึกษาตัวแทนบริษัทการทองเที่ยวเพื่อ

วางแผนการเดินทางทองเที่ยว 
   A. 4. Can you suggest me some interesting tourist 

spots there? = ชวยแนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจของที่นั่นหนอยไดไหมคะ 
    1. Are you keen on travelling to historical sites? =   

คุณสนใจจะไปเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตรไหม 
    2. What kind of tourist attractions are you 

interested? = คุณสนใจสถานที่ทองเที่ยวประเภทไหน 
    3. Could you give me a brochure? = ขอจุลสารไดไหมคะ 
   B. 1. Of course! If you are interested in historical sites, 

you should visit Rome. = ไดเลยคะ/ครับ ถาคุณสนใจสถานที่ทองเที่ยว          
ทางประวัติศาสตร คุณควรไปที่กรุงโรม 

    เปนคําแนะนําที่เหมาะสม เพราะลินดาบอกวาเธอวางแผนจะไป
ที่ประเทศอิตาลี 

    2. I would like to recommend Tokyo. = ฉัน/ผมขอ
แนะนําใหคุณไปกรุงโตเกียว 

    3. Sure. You can organize the trip yourself. = แนนอน     
คุณวางแผนการทองเที่ยวดวยตัวเองได 

    4. We are very helpful to you. = เราชวยเหลือคุณไดมาก  
4. เฉลย 1) A-1 / B-2 
   สถานการณ :  น้ําฝนกําลังขอใหเวนดี้เปลี่ยนวันและเวลาในการ    

นัดหมายเพื่อรับประทานอาหารมื้อเย็นรวมกัน 
   A. 1. What about tomorrow evening? = เย็นพรุงนี้ดีไหม 

   เพราะน้ําฝนบอกเวนดี้วาเธอเพิ่งทราบมาวาคุณสจวท อาจารย 
ที่ปรึกษาของเธอ นัดใหเธอไปพบเย็นนี้ ซึ่งตรงกับที่พวกเขาไดนัดกันไวกอนแลว 

    2. When will you be free? = เธอจะวางเมื่อไหร 
    3. How come? = ทําไมละ 
    4. I’m very disappointed. = ฉันผิดหวังมาก 
   B. 2. That’ll be fine. = ก็ดีเหมือนกัน 
    1. I would be delighted to put it off. = ฉันจะยินดีที่จะ

เลื่อนออกไป 
    3. I don’t think we like it. = ฉันไมคิดวาพวกเราจะชอบ 
    4. Sorry to hear that. = เสียใจที่ไดยินเชนนั้น 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


