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Choose the best alternative.  
1. 
 Nina, like many renters, is tired of renting. One reason is that her 
annual rent goes up like clockwork. Every year her landlord raises the 
rent five percent. Another reason is her neighbors. She said, “My first 
neighbor was a door-slammer; I always knew when he came home 
or left home. After he moved out, a saxophonist moved in. A 
saxophonist! He practiced two hours a day. On Saturday his friends 
would come over and I’d get to listen to a whole band. I called the 
police, but they said saxophone playing is permitted in apartments 
for up to four hours a day because saxophone playing is job-related. 
They told me I was lucky that the guy was only playing two hours a day!”  
 What is the author’s purpose of this paragraph? 
 1) to call for the peach in the apartment 
 2) to advertise the comfortable apartment 
 3) to teach how to play the saxophone 
 4) to describe the weak point of the apartment 
 
At a restaurant 
Waiter : Good afternoon. .........2......... 
Peter : Fine, thank you. Can I see a menu, please? 
Waiter : Certainly, here you are. 
Peter : Thank you. What’s today’s special? 
Waiter : Grilled tuna and cheese on rye. 
Peter : That sounds good. I’ll have that. 
Waiter : Would you like something to drink? 
Peter : Yes. I’d like a cola. 
Waiter : Thank you. 
   (returning with the food after a while) Here you 

are. .........3......... 
Peter  : Thank you. 
Waiter : .........4......... 
Peter  : No, thanks. I’d like the check, please. 
Waiter : .........5......... 
Peter  : Here you are. Keep the change! 
Waiter : Thank you!  
2. 1) What about having a hot meal? 
 2) What are you doing? 
 3) How come?  
 4) How are you doing?  

 
 
 
 
 
 
 
  
3. 1) The food is good. 2) I have it medium. 
 3) It’s great.   4) Enjoy your meal.  
4. 1) Can I get you anything else? 2) How is your meal? 
 3) Do you like it?  4) Do you have a reservation?  
5. 1) That’ll be $6.75.  2) Here’s my business card. 
 3) Wait a second.  4) It’s worth it. 
 

เฉลย 
 
1. 
 นีนาก็เหมือนกับผูเชาอีกหลายคนที่แสนจะเหนื่อยหนายจากการเชาบาน    
อพารทเมนท หรือหอพัก เหตุผลแรก คือ คาเชาที่ขึ้นอยางกับการเดินของเข็ม
นาฬิกา ทุกปเจาของจะขึ้นคาเชารอยละหา เหตุผลถัดมา คือ เพื่อนบาน เธอกลาววา 
“เพื่อนบานคนแรกตอนที่ฉันยายมาอยูที่ นี่เปนพวกชอบปดประตูดังโครมคราม    
ฉันเลยทราบตลอดวาเขากลับมาที่หองหรือออกไปขางนอกตอนไหนบาง หลังจากที่เขา
ยายออกไป นักแซ็กโซโฟนก็ยายเขามา ย้ําวานักแซ็กโซโฟน เขาซอมเลนเพลงวันละ
สองชั่วโมง เพื่อนของเขามากันทั้งวงดนตรีในวันเสาร และฉันตองฟงการซอมทั้งวง 
ฉันเลยเรียกตํารวจ แตตํารวจกลับบอกวาเขาสามารถซอมแซ็กโซโฟนในอพารทเมนท
ไดถึงสี่ชั่วโมงตอวัน เพราะการเลนแซ็กโซโฟนถือวาเปนอาชีพหนึ่ง พวกเขาบอกฉันวา
โชคดีแลวที่เขาซอมเพียงแควันละสองชั่วโมง”  
 เฉลย 4) to describe the weak point of the apartment 
   โจทยถามวา จุดประสงคของผูเขียนยอหนานี้คืออะไร 
   to describe the weak point of the apartment = บรรยาย

จุดออนของอพารทเมนท 
   ผูเขียนยอหนานี้ตองการบอกวาการเชาอพารทเมนทมีโอกาสจะพบ

ปญหาอะไรไดบาง โดยยกตัวอยางจากประสบการณของผูเชารายหนึ่งที่ชื่อนีนา 
  1) to call for the peach in the apartment = เรียกหาสิ่งที่ดี/

สวยงามในอพารทเมนท 
  2) to advertise the comfortable apartment = โฆษณาอพารทเมนท

ที่สะดวกสบาย 
  3) to teach how to play the saxophone = สอนวิธีเลนแซ็กโซโฟน 
 
คําแปลบทสนทนา (ขอ 2-5) 
ที่รานอาหารแหงหนึ่ง 
บริกร : สวัสดีครับ เปนอยางไรบางครับ 
ปเตอร : สบายดีครับ ขอบคุณครับ ผมขอดูรายการอาหารหนอยครับ 
บริกร : ไดเลยครับ นี่ครับ 
ปเตอร : ขอบคุณครับ อาหารพิเศษประจําวันนี้เปนอะไรครับ 
บริกร : ทูนายางกับเนยแข็งบนขนมปงไรยครับ 
ปเตอร : ก็นาจะดีนะครับ เอาอยางนั้นแหละครับ 

บริกร : รับเครื่องดื่มอะไรไหมครับ 
ปเตอร : ครับ ผมขอโคลาแกวหนึ่งครับ 
บริกร : ขอบคุณครับ 
   (กลับมาพรอมกับอาหาร หลังจากผานไปครูหนึ่ง) นี่ครับ ทาน(อาหาร)ให

อรอยนะครับ 
ปเตอร : ขอบคุณครับ 
บริกร : คุณตองการอะไรเพิ่มอีกไหมครับ 
ปเตอร : ไมละครับ ขอบคุณครับ คิดเงินไดเลยครับ 
บริกร : รวมทั้งหมดเปน 6 ดอลลาร 75 เซนตครับ 
ปเตอร : นี่ครับ ไมตองทอนนะครับ 
บริกร : ขอบคุณครับ  
2. เฉลย 4) How are you doing? 
   How are you doing? = เปนอยางไรบาง  
   ใชถามเกี่ยวกับเรื่องของงาน และชีวิตความเปนอยูไดเชนเดียวกับ 

How are things? และ How’s it going? 
  1) How about having a hot meal? = รับประทานอาหารรอนๆ  

ดีไหม (โครงสราง What/How about + N/Ving? ใชพูดเสนอความคิดเห็น) 
  2) What are you doing? = คุณกําลังทําอะไร 
  3) How come? = ทําไม (มีความหมายคลายกับ Why ใชในภาษาพูด)  
3. เฉลย 4) Enjoy your meal. 
   Enjoy your meal. = ทาน(อาหาร)ใหอรอย 
   เหมาะสมกับสถานการณ 
  1) The food is good. = อาหารดี/อรอย   
  2) I have it medium. = ฉัน/ผมจะรับประทานแบบสุกปานกลาง 
   การทําเนื้อสัตวใหสุกมี 3 ระดับ คือ 
   1. rare (สุกแตภายนอก) 
   2. medium (สุกปานกลาง) 
   3. well-done (สุกทั่วถึงเนื้อใน) 
  3) It’s great. = เยี่ยมเลย  
4. เฉลย 1) Can I get you anything else? 
   Can I get you anything else? = คุณตองการอะไรเพิ่มอีกไหม 
   สอดคลองกับคําตอบของปเตอร  
  2) How is your meal? = อาหารเปนอยางไรบาง 
  3) Do you like it? = คุณชอบอาหารไหม 
  4) Do you have a reservation? = คุณจองไวลวงหนาหรือเปลา  
5. เฉลย 1) That’ll be $6.75. 
   That’ll be $6.75. = รวมทั้งหมดเปน 6 ดอลลาร 75 เซนต 
   สอดคลองกับที่ปเตอรพูดกอนหนาและพูดตอมา 
  2) Here’s my business card. = นี่นามบัตรของฉัน/ผม 
  3) Wait a second. = รอสักครู 
  4) It’s worth it. = มันคุมคา 
  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


