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Choose the best alternative.   

Dracula 
   My name is Vladimir Dracula. 
   I’m from the province of Transylvania in Romania. 
   I’m six hundred years old, and I’m a vampire. 
   My address is Vlado’s Castle. 
   I don’t have a telephone. 
   My castle is a tourist attraction in my country. 

 
1. What is Vladimir Dracula in the western legend? 
 1) Demon 2) Vampire 3) Zombie 4) Witches 
 
 How often do you drink plastic bottled tea & related drinks? 
      ♦ Almost every day : 13% 
      ♦ Three or four times a week : 25% 
      ♦ Once or twice a week : 22% 
      ♦ Twice or three times a month : 15% 
     ♦ Once a month or less : 10% 
     ♦ Don’t drink bottled tea & 

drinks : 16%  
2. This chart would most probable be studied in .................... . 
 1) Faculty of Arts  2) Faculty of Architecture 
 3) Faculty of Science 4) Faculty of Law 
 
Checking in 
Clerk : Welcome to the Sheraton. May I help you? 
Guest : I’d like to check in. I have a ..........3.......... . 
Clerk : What’s your name, please? 
Guest : Phillip Marlow. 
Clerk : Yes, Mr. Marlow. You requested ..........4.......... for three 

nights, is that correct? 
Guest : Yes. Could I have a room on the upper floors? 
Clerk : No problem. Do you prefer a smoking or non-smoking floor? 
Guest : Non-smoking, please. 
Clerk : Could you fill out the ..........5.......... form, please? Thank you. 

And will you be paying by cash or credit card? 
Guest : Cash, if you accept American dollars. 
Clerk : Of course, sir. If you require local currencies, we can 

also ..........6.......... money for you. 
Guest : That’s great. I do need some cash. 
Clerk : Your room number is 1109. Here’s your key. Enjoy your stay 

at the Sheraton. If you require anything further, feel free to 
call the front desk. Would you like ..........7.......... with your bags? 

Guest : No, thanks. I only have one. I can manage it. 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. 1) reservation   2) vacancy 
 3) coffee shop   4) beauty salon  
4. 1) game room   2) single room 
 3) room service   4) room number  
5. 1) car park   2) registration 
 3) fire escape   4) front door  
6. 1) check in   2) check out 
 3) exchange   4) book  
7. 1) a receptionist   2) an assistance 
 3) a housekeeper   4) a chambermaid 
 

เฉลย 
  

 แดรกคูลา 
   ชื่อของขา คือ วลาดิเมียร แดรกคูลา 
   ขามาจากทรานซิลเวเนีย ในประเทศโรมาเนีย 
   ขามีอายุหกรอยป และเปนแวมไพร 
   ขาอาศัยอยูในปราสาทวลาโด (Vlado) 
   ขาไมมีโทรศัพท 
   ปราสาทของขาเปนสถานที่ทองเที่ยวในประเทศของขา 
 
1. เฉลย 2) Vampire 
    Vampire = ผีดูดเลือด (แวมไพร) 
   วลาดิเมียร แดรกคูลา (รูจักกันในนามเคานทแดรกคูลา) ในตํานาน

ของชาวตะวันตก เปนผีที่ออกมาดูดเลือดของคนเปนอาหารในตอนกลางคืน 
   1) Demon = ปศาจ 
   3) Zombie = ผีดิบ (ซอมบี้) 
   4) Witches = แมมด  
2. เฉลย 3) Faculty of Science 
   แผนภูมินี้มีแนวโนมจะนํามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรมากที่สุด 
   Faculty of Science = คณะวิทยาศาสตร 
   เพราะแผนภูมิวงกลมในโจทยขอนี้แสดงผลสํารวจวามีผูดื่มชาบรรจุ

ขวดและเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ แบบบรรจุขวดบอยแคไหนบาง เพื่อจะนําไปประเมิน
ภาวะทางโภชนาการได โดยดูจากพฤติกรรมการบริโภคของกลุมตัวอยาง 

   1) Faculty of Arts = คณะอักษรศาสตร 
   2) Faculty of Architecture = คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
   4) Faculty of Law = คณะนิติศาสตร 

การเขาพัก 
พนักงานตอนรับ : ยินดีตอนรับสูโรงแรมเชอราตันครับ เรายินดีใหบริการ 
ลูกคา : ผมตองการจะเขาที่พักครับ ผมจองไวแลว 
พนักงานตอนรับ : โปรดแจงชื่อของคุณดวยครับ 
ลูกคา : ฟลลิป มารโลวครับ 
พนักงานตอนรับ : ครับ คุณมารโลว คุณตองการหองเดี่ยวสามคืนใชไหมครับ 
ลูกคา : ใชครับ ผมอยากไดหองพักชั้นบน 
พนักงานตอนรับ : ไมมีปญหา คุณจะเลือกชั้นที่สูบบุหรี่หรือชั้นปลอดบุหรี่ครับ 
ลูกคา : ปลอดบุหรี่ครับ 
พนักงานตอนรับ : โปรดกรอกแบบฟอรมการลงทะเบียนดวยครับ คุณตองการจาย

ดวยเงินสดหรือบัตรเครดิตครับ 
ลูกคา : เงินสดครับ หากคุณยอมรับดอลลารอเมริกัน 
พนักงานตอนรับ : แนนอนครับ หากคุณตองการสกุลเงินทองถิ่น เราแลกเปลี่ยน

เงินตราใหคุณได 
ลูกคา : ดีเลยครับ ผมตองการใชเงินสดบางเหมือนกัน 
พนักงานตอนรับ : หมายเลขหองของคุณ คือ 1109 นี่กุญแจหองครับ ขอใหมี

ความสุขไปกับการเขาพักที่โรงแรมเชอราตันนะครับ หากคุณ
ตองการสิ่งใดเพิ่มเติม โทรมาที่แผนกตอนรับไดเลยครับ  
ใหพนักงานชวยถือกระเปาของคุณไหมครับ 

ลูกคา : ไมครับ ขอบคุณ ผมมีกระเปาเพียงหนึ่งใบ ผมถือเองไหว  
3. เฉลย 1) reservation 
   reservation = การจอง 
  2) vacancy = หองวาง 
  3) coffee shop = รานกาแฟ 
  4) beauty salon = รานเสริมสวย  
4. เฉลย 2) single room 
   single room = หองเดี่ยว 
  1) game room = หองเลนเกม 
  3) room service = การบริการถึงหองพัก 
  4) room number = หมายเลขหอง  
5. เฉลย 2) registration 
   registration = การลงทะเบียน 
  1) car park = ที่จอดรถ 
  3) fire escape = ทางหนีไฟ 
  4) front door = ประตูหนา  
6. เฉลย 3) exchange 
   exchange = แลกเปลี่ยน 
  1) check in = เขาที่พัก 
  2) check out = ออกจากที่พัก 
  4) book = จอง  
7. เฉลย 2) an assistance 
   an assistance = ความชวยเหลือ 
  1) a receptionist = พนักงานตอนรับ 
  3) a housekeeper = แมบาน, พอบาน 
  4) a chambermaid = คนทําความสะอาดหองพัก/แมบานในโรงแรม 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 
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