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Read the following extracts, then choose the best answer 
to each question. 
(Job Ad : Items 1-3)   

General Administrative/Accounting Officer (Entry Level) 
 
 Job Description : 
  • Responsible for general administrative and accounting for 
   Europe outbound land operator travel business in Thailand. 
  • Report directly to General Manager. 
  • Other assignments as assigned. 
 
 Qualifications : 
  • Female, Thai nationality, aged 20-30 years old. 
  • Diploma of High Vocational Degree. 
  • 0-1 year experience in any related fields. (Fresh graduate 

are also welcome.) 
  • Good spoken and written communication in Thai and English. 
  • Pleasant personality and interpersonal communication skills. 
  • Good organizational and time management skills. 
  • Energetic and proactive. 
  • Good team player and able to work as an individual. 
  • Proficient with computer tools, and expertise in Excel, Power 

Point and  Word programs and able to learn online platforms. 
 
If this interests you, please send an updated resume and a 
recent photograph to :  

Traf Travel Co.,Ltd. 
128/134 Phayathai Plaza, 

12th Floor, Phayathai Road, Rajthevee, Bangkok  
1. How many positions is required? 
 1) One position   2) Two positions 
 3) Three positions  4) Four positions  
2. What is not a requirement of the position? 
 1) Residence in Bangkok 2) Good communication skills 
 3) Management skill 4) Energetic and proactive  
3. How can the interested candidates apply? 
 1) By email   2) By post 
 3) In person   4) By phone 

 
 
 
 
 
 
 
  4. 

  
 Where can you find the environment like the picture? 
 1) In the valley   2) In the downtown 
 3) In the upcountry  4) In the national park 
  

Black Hawk takes to the air like any other helicopter. Flight is 
achieved when the helicopter engines turn the tilted blades fast 
enough to generate lift. Lift is generated as the angled blades 
spin through the air. The blade rotation causes the air above the 
blades to move faster than the air below them, which creates 
pressure. Once that pressure under the blades is higher than the 
pressure above the blades, the helicopter lifts off the ground.  

5. The ‘tilted blades’ in line 2 are .................... . 
 1) the pressure that helps the helicopter lift 
 2) the angle that helps the helicopter lift 
 3) the parts that helps the helicopter lift 
 4) the engine that helps the helicopter lift 
 

เฉลย 
 
คําศัพทที่นาสนใจ (ขอ 1-3) 
outbound (adj.) = ขาออก 
assign (v.) = มอบหมาย 
assignment (n.) = งาน, การบาน 
diploma (n.) = ประกาศนียบัตร 
High Vocational Degree  = ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
field (n.) = สาขาวิชา, ประเภทงาน 
graduate (n.) = ผูจบการศึกษา (โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป) 
interpersonal (adj.) = ระหวางบุคคล (ตั้งแต 2 คนขึ้นไป) 
organizational (adj.) = ที่เปนระบบ 
individual (n.) = คนหนึ่งคน 
proficient (adj.) = เชี่ยวชาญ, ชํานาญ 
expertise (n.) = ทักษะที่เชี่ยวชาญ 

1. เฉลย 2) Two positions 
   พบวาบริษัทตองการรับพนักงาน 2 ตําแหนง ไดแก 
   1. General Administrative = เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
   2. Accounting Officer = พนักงานบัญชี  
2. เฉลย 1) Residence in Bangkok 
   Residence in Bangkok = ที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร 
   ผูสมัครไมจําเปนตองมีที่พักในกรุงเทพมหานคร 
  2) Good communication skills = ทักษะการสื่อสารที่ดี 
  3) Management skill = ทักษะการจัดการ 
  4) Energetic and proactive = กระตือรือรนและกลาริเริ่ม   
3. เฉลย 2) By post 
   By post = ทางไปรษณีย 
   หากผูสมัครสนใจงาน 2 ตําแหนงขางตนนี้ สามารถสมัครไดทาง

ไปรษณีย ตามที่อยูที่ระบุไวในประกาศรับสมัครงาน 
  1) By email = ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) 
  3) In person = ดวยตนเอง 
  4) By phone = ทางโทรศัพท   
4. เฉลย 2) In the downtown 
   โจทยถามวา คุณจะพบสภาพแวดลอมที่เหมือนในรูปภาพนี้ไดในที่ใด 
    In the downtown = ในตัวเมือง 
   จากภาพที่กําหนดให พบวามีสถานที่ตางๆ เชน โรงแรม ธนาคาร 

รานอาหาร ฯลฯ ตั้งอยูอยางแนนหนา และผูคนสัญจรดวยยานพาหนะสาธารณะ 
เชน รถประจําทาง รถแท็กซี่ เปนตน ซึ่งลักษณะเชนนี้จะพบไดในตัวเมืองตางๆ 

   1) In the valley = ในหุบเขา 
   3) In the upcountry = ในชนบท 
  4) In the national park = ในอุทยานแหงชาติ 
 
แบล็คฮอวคบินขึ้นบนอากาศเหมือนกับเฮลิคอปเตอรแบบอื่นๆ เฮลิคอปเตอร
นี้จะขึ้นบินไดสําเร็จเมื่อเครื่องยนตเปดใบพัดสวนหัวใหหมุนเร็วขึ้นจนเกิดการ
ยกตัว เฮลิคอปเตอรจะยกตัวขึ้นในขณะที่ใบพัดสวนหางหมุนขึ้นบนอากาศ 
การหมุนของใบพัดทําใหอากาศเหนือใบพัดเคลื่อนที่เร็วขึ้นกวาอากาศดานลาง 
ซึ่งจะทําใหเกิดแรงดันขึ้น เมื่อแรงดันใตใบพัดสูงกวาแรงดันเหนือใบพัด 
เฮลิคอปเตอรจึงยกตัวขึ้นจากพื้น  

5. เฉลย 3) the parts that helps the helicopter lift 
    ‘tilted blades’ ในบรรทัดที่ 2 เปนชิ้นสวนที่ชวยยกเฮลิคอปเตอรขึ้น 
   the parts that helps the helicopter lift = ชิ้นสวนที่ชวยยก

เฮลิคอปเตอรขึ้น 
   เพราะ tilted blade (ใบพัดสวนหัว) เปนชิ้นสวนของเฮลิคอปเตอร 
  1) the pressure that helps the helicopter lift = แรงดันที่ชวย

ยกเฮลิคอปเตอรขึ้น 
  2) the angle that helps the helicopter lift = มุมที่ชวยยก

เฮลิคอปเตอรขึ้น 
  4) the engine that helps the helicopter lift = เครื่องยนตที่

ชวยยกเฮลิคอปเตอรขึ้น  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


