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Choose the best alternative.  
On the phone 
Ray : May I speak with Lee? This is Ray. 
Lee : Yes, .........1......... .  
Ray : Lee, I thought that was you. .........2......... 
Lee : Oh, things are going great. .........3.........  
Ray : Very well, thanks. Could we meet for lunch tomorrow? 
Lee : Sure! .........4......... 
Ray : How about the new Chinese place next door to yours? 
Lee : I love that place. OK, let’s go there. 
Ray : Fine, then I’ll meet you around twelve. 
Lee : It’s a go then. .........5.........   
1. 1) that might work  2) that would be great 
 3) this is Lee speaking 4) that would be so kind  
2. 1) Non-smoking if you please. 2) How’s it going? 
 3) I’m just looking.   4) I’ll try that.  
3. 1) Pardon me! 2) Hold on? 3) Of course? 4) What’s up?  
4. 1) What size would you like? 
 2) When would you like to depart? 
 3) Where do you have in mind? 
 4) What would you suggest?  
5. 1) Certainly, sir.   2) See you there. 
 3) My pleasure.   4) Not at all.  
6. Parents often think that children .................... their money on sweet 

and snacks. 
 1) waste 2) lend 3) borrow 4) charge  
7. His mobile phone is .................... than mine. 
 1) most popular   2) the most popular 
 3) the more popular  4) more popular  
8. 

HOUSE FOR RENT

CALL OWNER : 845-423-9329

Bi-level ranch home with 3
bedrooms and full finished
basement. Private driveway,
fenced in front and back yards.
Pool and hot tub.
Access to lake (fishing,
swimming, boats, jetskis).

3 BR; 2 BATH; POOL

 
 How can you contact the owner if you want to rent this house? 
 1) by phone 2) by e-mail 3) by post 4) by air mail 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา (ขอ 1-5) 
ในสายโทรศัพท 
เรย  : ขอสายลีคะ นี่เรย 
ลี  : คะ นี่ลีพูดอยู 
เรย  : ลี ฉันคิดอยูแลววาตองเปนเธอ เปนอยางไรบาง 
ลี  : ออ สบายดี เปนอยางไรบาง 
เรย  : สบายดี ขอบใจนะ ไปทานมื้อเที่ยงดวยกันไหมพรุงนี้ 
ลี  : แนนอน! คิดไววาจะไปที่ไหนเหรอ 
เรย  : รานอาหารจีนรานใหมขางๆ บานเธอดีไหม 
ลี  : ฉันชอบนะ ตกลง ไปที่นั่นกัน 
เรย  : ดีเลย งั้นเจอกันตอนเที่ยงๆ นะ 
ลี  : ตามนั้น เจอกันที่นั่นเลย   
1. เฉลย 3) this is Lee speaking 
   this is Lee speaking = นี่ลีพูดอยู 
   เปนคําตอบรับที่ใชเมื่อรับสายโทรศัพท หากตนเปนบุคคลเดียวกับ

บุคคลที่ผูโทรศัพทเขามาตองการสนทนาดวย โดยอาจพูดใหสั้นลงวา This is 
he/she. หรือ Speaking. ก็ได 

  1) that might work = นั่นอาจไดผล 
  2) that would be great = นั่นดีมากเลย 
  4) that would be so kind = เปนความกรุณาอยางยิ่ง  
2. เฉลย 2) How’s it going? 
   How’s it going? = เปนอยางไรบาง 
   เปนประโยคที่ใชถามทุกขสุขของคูสนทนา รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ นอกเหนือจาก How are you? 
  1) Non-smoking if you please. = ชวยหาหองปลอดบุหรี่ให

หนอยจะไดไหม 
  3) I’m just looking. = ฉันก็แคมองเฉยๆ นะ 
  4) I’ll try that. = ฉันจะลองใสดู  
3. เฉลย 4) What’s up? 
   What’s up? = เปนอยางไรบาง 
   เปนประโยคที่ใชถามทุกขสุขของคูสนทนา นอกเหนือจาก How are 

you? โดยจะใชกับบุคคลที่สนิทสนมหรือคุนเคยกันในโอกาสที่ไมเปนทางการ 
  1) Pardon me! = ประทานโทษ 
  2) Hold on? = จะรอไหม 
  3) Of course? = แนหรือ  
4. เฉลย 3) Where do you have in mind? 
   Where do you have in mind? = คิดไววาจะไปที่ไหนเหรอ 

   วลี have in mind จะนํามาใชในสวนทายของคําถาม เมื่อตองการ
ทราบความคิดหรือความตองการของคูสนทนาใหละเอียดยิ่งขึ้น 

  1) What size would you like? = ขนาดอะไรที่คุณตองการ 
  2) When would you like to depart? = คุณตองการที่จะออก

เมื่อไหร 
  4) What would you suggest? = คุณจะแนะนําอะไร  
5. เฉลย 2) See you there. 
   See you there. = เจอกันที่นั่นเลย 
   เปนคํากลาวอําลา ใชเมื่อนัดหมายกันไวแลววาจะพบกันอีกครั้งที่ใด 
  1) Certainly, sir. = แนนอนครับ/คะ 
  3) My pleasure. = ดวยความยินดี 
  4) Not at all. = ไมเลย  
6. เฉลย 1) waste 
   พอแมมักจะคิดวาเด็กๆ / ลูกๆ เสียเงินกับขนมหวานและขนมขบเคี้ยว 
   waste = เสีย 
   เปนคํากริยาที่มีความหมายเหมาะสม 
  2) lend = ใหยืม, ใหกู 
  3) borrow = (ขอ)ยืม 
  4) charge = เก็บคาธรรมเนียม  
7. เฉลย 4) more popular 
   โทรศัพทมือถือของเขาเปนที่นิยมกวาของฉัน 
   more popular = เปนที่นิยมกวา 
   ประโยคนี้เปรียบเทียบลักษณะของโทรศัพทมือถือ 2 เครื่องโดยใช

รูปคุณศัพทขั้นกวา (comparative adjective) โดยสังเกตไดจาก than    
การเปลี่ยนรูปของคุณศัพทใหเปนขั้นกวาทําไดโดยเติม er ตอทายคุณศัพทนั้น 
เชน fast เปลี่ยนเปน faster, long เปลี่ยนเปน longer แตหากคุณศัพทนั้นมี
ความยาวตั้งแต 3 พยางคขึ้นไป ใหเติม more ไวดานหนา เชน expensive 
เปลี่ยนเปน more expensive, intelligent เปลี่ยนเปน more intelligent รูป
คุณศัพทขั้นกวาที่ถูกตองของ popular ซึ่งมี 3 พยางค จึงเปน more popular 

  1) ผิด เพราะหากตองการใชรูปคุณศัพทขั้นสุด (superlative adjective) 
เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของนามในประโยค ตองวาง the ไวหนาคุณศัพท 

  2) ผิด เพราะรูปคุณศัพทขั้นสุดจะไมใชรวมกับ than  
  3) ผิด เพราะไมตองใช the นําหนารูปคุณศัพทขั้นกวา เมื่อตองการ

เปรียบเทียบลักษณะของนามในประโยค  
8. เฉลย 1) by phone 
   โจทยถามวา คุณติดตอเจาของบานไดอยางไร หากคุณตองการเชา

บานหลังนี้ 
   by phone = ทางโทรศัพท 
   หากตองการเชาบานหลังที่ปรากฏอยูในประกาศที่ยกมาในสวนโจทย 

ใหติดตอเจาของบานไดทางโทรศัพท โดยสังเกตไดจากคํากริยา call ในประกาศ 
  2) by e-mail = ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) 
  3) by post = ทางไปรษณีย 
  4) by air mail = ทางไปรษณียทางอากาศ (การขนสงจดหมายและ

พัสดุดวยเครื่องบิน ใชเมื่อสงจดหมายและพัสดุไปยังตางประเทศ) 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


