
Part I: Conversation 

Directions: Read the dialogs and choose the expression that best completes each missing part. 
 

Situation : Mr. Johnny Carson is at the Smiths Company for a job interview. 

Mr. Carson: I have an appointment for an interview today. 
           P.R.: Great, have a seat. Would you like some tea or coffee? 
Mr. Carson: __________(1)__________ 
          P.R.: The coffee area is right over there. __________(2)__________ 
Mr. Carson: Thank you. What a beautiful view from this office! 
          P.R.: Oh, __________(3)__________ Mr. Smith now. I'll take you to his office. 

1. 1. No, thank you. 
 2. I’ve just had it. 

 3. I'd love some. 
 4. No problem. 
 5. That’s right. 
 

2. 1. Please help yourself. 
 2. You’re welcome.  
 3. That’s okay. 
 4. Please do. 
 5. Go ahead. 
 

3. 1. This is 
 2. Find out  
 3. Come on 
 4. We’ve seen 
 5. Here comes 
 

 

 

 



Situation : Susan, a personal officer of the Smiths Company, is calling Mr. Johnny Carson. 

       Susan: Good morning, may I speak with Mr. Carson, please? 
Mr. Carson: I am Johnny Carson, may I help you? 
       Susan: Mr. Carson, this is the Smiths Company calling to speak with you. 
Mr. Carson: __________(4)__________ 
       Susan: We are calling you today to offer you the job you interviewed for last week. 
Mr. Carson: __________(5)__________I am looking forward to working for you. 
       Susan: Would you be able to begin working for us in two weeks? 
Mr. Carson: I could begin working then with no problem. 
       Susan: __________(6)__________; we will see you then. 
Mr. Carson : Thank you very much. 

 

4. 1. Nice to meet you. 
 2. Come and see me now. 
 3. Where is your company? 
 4. Yes, good to hear from you! 
 5. I’m sorry, I’ve got a job already. 
 

5. 1. That's great! 
 2. Good idea! 
 3. Surprised! 
 4. Oh my god! 
 5. Congratulations! 
 

6. 1. You know our company 
 2. Welcome to our company 
 3. I’m so glad to know you 
 4. That’s very kind of you 
 5. Well done 
 

 

 



Situation : Jane is calling her friend, Roland, to tell that she can’t go to work. 

    Jane: May I speak to Roland, please? 
Roland: __________(7)__________ you are speaking with. What can I do for you? 
    Jane: Hi, Roland, this is Jane, and I will not be coming to work today. 
Roland: __________(8)__________ 
    Jane: I have been really allergic to something and can't stop itching. 
Roland: How long have you had it? 
    Jane: I've had it a few days, but the rash really got bad last night. 
Roland: __________(9)__________ 
    Jane: I have some lotion that the doctor gave me, as well as an antihistamine. 
Roland: __________(10)__________ I'll see you tomorrow when you return to work. 

7. 1. Hello Roland 
 2. I am your friend 
 3. Here’s no Roland 
 4. Don’t you see who 
 5. This is Roland 
 

8. 1. No problem. 
 2. I’m sorry to hear that. 
 3. Please don’t be worried. 
 4. What’s wrong with you? 
 5. Is there anything I can help? 
 

9. 1. Are you okay now? 
 2. Did you see the doctor? 
 3. What did you do with it? 
 4. Why don’t you see the doctor? 
 5. How have you been treating it? 
 

 

 



10. 1. It sounds serious. 
 2. That should work. 
 3. It seems interesting. 
 4. I’m glad to hear that. 
 5. So many things to do at work. 
 
Situation : Liz is at the travel agency. 

          Liz: Good morning, I need help planning my vacation. 
  Agency: Sure, __________(11)__________ 
            Liz: I haven't decided yet. 
   Agency: __________(12)__________ 
            Liz: I am thinking that I might like a tropical climate. 
  Agency: I have some brochures here that you might like to look at. 
            Liz: These look great!  
     Agency: Do you know how much you want to spend on this vacation? 
           Liz: I have about a thousand dollars to spend on this trip. 
     Agency: Well, take these brochures, and __________(13)__________ when you want to make  
                  your reservations. 
 

11. 1. where would you like to go? 
 2. what would you like to do? 
 3. how long is your vacation? 
 4. are you our club member? 
 5. do you travel a lot? 
 

12. 1. What’s the weather like there? 
 2. You like a tropical climate, don’t you? 
 3. What do you think about the weather? 
 4. Do you enjoy warm or cold climates? 
 5. What about a tropical climate? 
 



13. 1. have fun 
 2. I’ll see you 
 3. get back to me 
 4. enjoy your trip 
 5. see you tomorrow 
 

Situation : Hilda is at the department store. She wants to exchange a dress she bought                              

                  recently. 

           Hilda: I've brought this dress back to exchange it. 
Salesperson: __________(14)__________ Leave it with me, and find something that you like. 
          Hilda: I was hoping you'd have something on sale today. 
Salesperson: __________(15)__________ But we're having a big sale next weekend. 
          Hilda: Is the sale going to include dresses? 
Salesperson:  Everything you can see will be on sale. 
          Hilda: I like the sound of that. I'll just come back next weekend. 
Salesperson: The savings will be worth the short wait. __________(16)__________ 

14. 1. I’m so sorry. 
 2. Are you sure? 
 3. What’s wrong? 
 4. I’m afraid you can’t. 
 5. That's not a problem. 
 

15. 1. Everything is on sale. 
 2. We have nothing on sale today. 
 3. You should go to the other shops. 
 4. We’ve got lots of customers. 
 5. Come again next weekend. 
 

16. 1. See you next weekend. 
 2. You are a lucky one. 
 3. Absolutely good. 
 4. Congratulations. 
 5. Lucky you. 



Situation : Mr. Parker is talking to the owner of the apartment he’s just rented. 

Mr. Parker: Can you give me a little more information about your apartment? 
   Woman: __________(17)__________, what do you need to know? 
Mr. Parker: What is the public transportation like near your apartment? 
   Woman: __________(18)__________ but I think there's a bus stop a few blocks away. 
Mr. Parker: Which route does the bus travel? 
    Woman: I wish I could help you, but __________(19)__________ 
Mr. Parker: I'll just check my phone book. It has lots of good information. 
    Woman: I'm sorry __________(20)__________ 

 

17. 1. All right 
 2. That’s good 
 3. Don’t mention it 
 4. You’re welcome 
 5. Not so bad 
 

18. 1. There’s only one bus 
 2. I cannot tell you 
 3. I don't use buses 
 4. So many buses 
 5. I’m sorry 
 

19. 1. I’m really glad to help.  
 2. there’s no bus near here. 
 3. you should ask me later. 
 4. I know nothing about the bus system. 
 5. I really don’t like travelling by bus. 
 

20. 1. Please help yourself. 
 2. I couldn't help you more. 
 3. I’m sure you’ll find one. 
 4. I’m pleased to help you. 
 5. I appreciate that. 



Directions: Read each situation and choose the most appropriate answer. 

21. Situation: Your friend asks you a political question. You don’t want to give your opinion  
                    which might upset others in your group. You say, “_______________” 

1. I’m not sure I agree with you.  
2. I don’t want to offend anyone.     
3. I’d prefer to keep his mouth shut. 
4. I’d like to say something about it. 
5. I don’t want to talk about politics with you. 

 

22. Situation: Your teacher is having a conversation with you then another teacher interrupts her  
                   for a moment. Before she continues the conversation, she may say, “_______________” 

1. Sorry to interrupt you 
2. Let’s hurry up 
3. Where were we? 
4. Are you satisfied with it? 
5. Let’s have a break 

 

23. Situation: Your friend wants to copy your homework and ask for your permission.  
                   He should say, “_______________” 

1. Would you mind if I copy your homework? 
2. Would you mind copying my homework? 
3. I want to copy your homework. 
4. You want me to copy your homework. 
5. Do you want to copy my homework? 

 

24. Situation: You go shopping at a new supermarket and you ask a cashier whether she accepts  
                   credit cards. She says, “_______________” 

1. Yes, please. 
2. No, cash only. 
3. Whatever you want. 
4. I'll take credit for that. 
5. I don’t like credit cards. 

 



25. Situation: My sister suggests trying the new restaurant in Central Plaza. I say, “_______________” 
1. Yes, I’ve been to Central Plaza. 
2.  Sure, the food was delicious.  
3.  Well, it’s a restaurant in Central Plaza. 
4.  Of course, I want to go to Central Plaza. 
5.  OK, I heard it was great. 
 

26. Situation: You would like to interrupt someone during a class discussion. You raise your  
                   hand and say, “_______________” 

 1.  Stop talking and let me speak.  
 2.  Can I say something? 
 3.  Why don’t you let me talk?  
 4.  It’s my time now. 
 5.  Stop and listen to me. 
 

27. Situation: Tom forgot to tell his host family that he would not be back for dinner. When 
                   he returns home he says, “_______________” 

1. Sorry that you have to wait. 
2. Sorry, I have to go with friend. 
3. I must apologize for not calling. 
4. Pardon me. Am I late for dinner? 
5. Too bad. I forgot to have dinner with you. 

 

28. Situation: You have heard that your friend had a serious accident. You visited her at the  
                   hospital. You say, “_______________” 

1.  I’m so excited for you. 
2.  Hope you recover soon. 
3.  Have an awful time here. 
4. You have had a privilege of being here. 
5. You’re so clumsy. 

 
 
 
 



29. Situation: Your English teacher asks for your opinion about TV game shows these days.  
                   You say, “_______________” 

 1.  Um…. some of them are quite challenging. 
 2.  Thank goodness! There used to be a lot of game shows. 
 3.  No wonder they get a lot of sponsors. 
 4.  Of course, I wish I joined a game show. 
 5.  There are a lot of game shows in every channel. 
 

30. Situation: Emmy would like to buy a pink dress but they were sold out. So, the salesperson  
                   says, “_______________” 

1. I’m sorry, we’re out of it. 
2. You’re looking for the thing to no purpose. 
3. It’s true but you’ll never buy that!   
4. It’s a very good pink dress that we got. 
5. I’m afraid we’re out of stock at the moment. 
 

31. Situation: Susanne is stopped by a security guard when she is about to enter the private  
                   zone. She says, “I’m sorry. _______________” 

1. You did me out of the privacy   
2. I can’t make out what the sign says 
3. I think you should do away with me   
4. I don’t think we hit it off   
5. I think you should have a bigger sign 
 

32. Situation: Your friend did not get a scholarship to study abroad. You try to cheer him up by  
                   saying, “_______________” 

 1.  One is never too old to learn. 
 2.  Don’t ride the high horse. 
 3.  Every cloud has a silver lining. 
 4.  Strike while the iron’s hot. 
 5.  He who hesitates is lost. 
 
 



33. Situation: My friend, Anne, asks me what I think about her project work. I say,  
                   “_______________” 

 1.  I haven’t had time to look at it. 
 2.  I haven’t got any problem so far. 
 3.  I have never made up my mind. 
 4.  I have never heard about anything better. 
 5.  I have seen it before. 
 

34. Situation: Your boss has the flu and has to take sick leave. You want to know how long he is 
                   going to be away. You ask his secretary and she says, “_______________” 

1. It's not very long. 
2. I'm happy to help. 
3. I’m very happy to hear that. 
4. I'm not sure. Let me find out. 
5. I’m sorry, I don’t know. 
 

35. Situation: A tourist asks you how to get to the National Museum. You say,   
                  “_______________” 

 1. Thai history is very interesting. 
 2.  I think it’s too far to walk. 
 3.  You can ask anyone to drive you there. 
 4.  The bus stop is in front of the National Museum. 
 5.  It’s easy to go there. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เฉลยพร้อมคําอธิบาย 

1. ตอบข้อ 3 I’d love some. ผมรับครับ  เพราะพนักงานต้อนรับถามว่าจะรับชาหรือกาแฟม้ัย   
        Mr. Carson ตอบว่า  ผมรับครับ พนักงานจึงได้บอกต่อว่ามุมกาแฟอยู่ตรงโน้นนะคะ 

ข้อ 1 No, thank you.ไม่ครับ ขอบคุณ 
ข้อ 2 I’ve just had it. ผมพ่ึงด่ืมครับ 
ข้อ 4 No problem.ไม่มีปัญหาครับ 
ข้อ 5 That’s right. ถูกต้องครับ 

 2. ตอบข้อ 1  Please help yourself. กรุณาช่วยเหลือตนเอง(ชงด่ืมเอง) เพราะพนักงานต้อนรับได้บอกว่า 
มุมกาแฟอยู่ตรงโน้น 
ข้อ 2 You’re welcome. ไม่เป็นไร 
ข้อ 3 That’s okay. ตกลงม้ัย 
ข้อ 4 Please do. ทําเลยค่ะ 
ข้อ 5 Go ahead. ทําต่อไป 

3. ตอบข้อ 5   Oh, here comes โอ (คุณสมิธ)มาแล้ว  เพราะพนักงานต้อนรับบอกว่า นั่นคุณสมิธมาแล้ว  
                  และพูดต่อว่า ดิฉันจะพาคุณไปท่ีห้องของท่าน  

ข้อ 1 This is นี่คือ(คุณสมิธ)  
ข้อ 2 Find out ค้นหา(คุณสมิธ) 
ข้อ 3 Come on มาเถอะ(คุณสมิธ) 
ข้อ 4 We’ve seen เราพบ(คุณสมิธ)แล้ว 

4. ตอบข้อ 4  Yes, good to hear from you! ครับ เป็นเรื่องดีท่ีได้รับข่าวจากคุณ เพราะเป็นโทรศัพท์ 
                  จากบริษัทท่ีเขาไปสมัครงานไว้ 

ข้อ 1 Nice to meet you. ยนิดีท่ีได้พบคุณ 
ข้อ 2 Come and see me now. มาพบผมเด๋ียวนี้ 
ข้อ 3 Where is your company? บริษัทคุณอยู่ไหน 
ข้อ 5 I’m sorry, I’ve got a job already. ขอโทษ ผมได้งานแล้ว 

5. ตอบข้อ 1  That's great! เป็นเรื่องท่ีดีมาก เพราะเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคลโทรศัพท์แจ้ง Mr. Carson  
                  ว่าท่ีเขาไปสัมภาษณ์งานไว้ บริษัทรับเขาเข้าทํางานแล้ว 

ข้อ 2 Good idea! เป็นความคิดท่ีดี 
ข้อ 3 Surprised! ประหลาดใจจัง 
ข้อ 4 Oh my god! พระเจ้าช่วย 
ข้อ 5 Congratulations! ยินดีด้วย 

 
 



 

6. ตอบข้อ 2   Welcome to our company ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรา เพราะเขาพูดในนามของบริษัท  
และพูดต่อว่าแล้วเจอกันนะคะ 
ข้อ 1 You know our company คุณรู้จักบริษัทของเรา 
ข้อ 3 I’m so glad to know you ดิฉันดีใจท่ีได้รู้จักคุณ 
ข้อ 4 That’s very kind of you เป็นความกรุณาของคุณอย่างยิ่ง 
ข้อ 5 Well done ดีมาก 

7. ตอบข้อ 5   This is Roland นี่คือโรแลนด์(ท่ีคุณกําลังพูดด้วย) เพราะเจนโทรมาและบอกว่า  
                   ขอพูดกับคุณโรแลนด์ค่ะ เขาจึงตอบว่า นี่คือโรแลนด์(ท่ีคุณกําลังพูดด้วย) 

ข้อ 1 Hello Roland สวัสดีโรแลนด์(ท่ีคุณกําลังพูดด้วย) 
ข้อ 2 I am your friend ผมคือเพ่ือนของคุณ(ท่ีคุณกําลังพูดด้วย) 
ข้อ 3 Here’s no Roland ท่ีนี่ไม่มีโรแลนด์(ท่ีคุณกําลังพูดด้วย) 
ข้อ 4 Don’t you see who คุณไม่รู้หรือว่าใคร(ท่ีคุณกําลังพูดด้วย)  

8. ตอบข้อ 4   What’s wrong with you? มีอะไรผิดปกติเกิดข้ึนกับคุณหรือ เพราะเจนบอกว่าพรุ่งนี้ 
                  เธอจะไม่ไปทํางาน 

ข้อ 1 No problem. ไม่มีปัญหา 
ข้อ 2 I’m sorry to hear that. ฉันเสียใจด้วย 
ข้อ 3 Please don’t be worried. กรุณาอย่ากังวลใจ 
ข้อ 5 Is there anything I can help? มีอะไรท่ีผมช่วยได้ม้ัย 

9. ตอบข้อ 5   How have you been treating it? คุณได้รักษาอาการนั้นอย่างไร เพราะเจนบอกว่าเธอแพ้ 
                   อะไรสักอย่าง มีผื่นข้ึนและคันมาก โรแลนด์จึงถามว่าคุณได้รักษาอาการนั้นอย่างไร 

ข้อ 1 Are you okay now? คุณสบายดีม้ัย 
ข้อ 2 Did you see the doctor? คุณได้ไปหาหมอม้ัย 
ข้อ 3 What did you do with it? คุณทําอะไรกับมัน 
ข้อ 4 Why don’t you see the doctor? ทําไม่คุณไม่ไปหาหมอ 

10.ตอบข้อ 2  That should work. นั่นคงจะได้ผลซ่ึงเป็นการให้กําลังใจ เพราะเจนบอกว่าเธอรักษา 
                   โดยการทาโลชั่นท่ีหมอให้มา 

ข้อ 1 It sounds serious. ฟังดูแย่นะ 
ข้อ 3 It seems interesting. มันดูน่าสนใจ 
ข้อ 4 I’m glad to hear that. ฉันดีใจท่ีได้ยินเช่นนั้น 
ข้อ 5 So many things to do at work. มีงานมากมายท่ีท่ีทํางาน 

11.ตอบข้อ 1  where would you like to go? คุณอยากไปเท่ียวท่ีไหนล่ะ เพราะลิซไปท่ีบริษัทนําเท่ียว 
                  เพ่ือขอคําแนะนําในการไปท่องเท่ียวในช่วงวันหยุด 

ข้อ 2 what would you like to do? คุณอยากจะทําอะไร 



 

ข้อ 3 how long is your vacation? วันหยุดของคุณนานแค่ไหน 
ข้อ 4 are you our club member? คุณเป็นสมาชิกของบริษัทเราม้ัย 
ข้อ 5 do you travel a lot? คุณท่องเท่ียวบ่อยม้ัย 

12.ตอบข้อ 4  Do you enjoy warm or cold climates? คุณชอบอากาศร้อนหรืออากาศหนาว  
                   เพราะลิซตอบว่า ฉันคิดว่าฉันชอบอากาศร้อน  

ข้อ 1 What’s the weather like there? อากาศท่ีนั่นเป็นอย่างไร 
ข้อ 2 You like a tropical climate, don’t you? คุณชอบอากาศร้อนไม่ใช่หรือ 
ข้อ 3 What do you think about the weather? คุณคิดอย่างไรเก่ียวกับอากาศ 
ข้อ 5 What about a tropical climate? อากาศร้อนเป็นไง (คุณชอบม้ัย) 

13.ตอบข้อ 3  get back to me กลับมาหาดิฉัน (เม่ือคุณต้องการจะจองทัวร์ไปเท่ียว) เพราะหลังได้พูดคุย 
                  สอบถามเรื่องการท่องเท่ียว พนักงานก็ให้แผ่นพับไปอ่านรายละเอียดและบอกว่ากลับมาหาดิฉัน  
                  (เม่ือคุณต้องการจะจองทัวร์ไปเท่ียว) 

ข้อ 1 have fun  ขอให้สนุก 
ข้อ 2 I’ll see you ดิฉันจะเจอคุณ 
ข้อ 4 enjoy your trip เท่ียวให้สนุก 
ข้อ 5 see you tomorrow เจอกันพรุ่งนี้ 

14.ตอบข้อ 5 That's not a problem. ไม่มีปัญหาเลย เพราะฮิลดาบอกว่าจะเอาชุดท่ีซ้ือไปมาเปลี่ยน  
                  พนักงานจึงบอก ไม่มีปัญหาเลย แล้วบอกต่อว่า วางมันไว้กับดิฉันแล้วไปหาสิ่งท่ีคุณต้องการ 

ข้อ 1 I’m so sorry. ขอโทษค่ะ 
ข้อ 2 Are you sure? คุณแน่ใจหรือ 
ข้อ 3 What’s wrong? มันผิดปกติอะไร 
ข้อ 4 I’m afraid you can’t. ฉันเกรงว่าคงเปลี่ยนไม่ได้ 

15.ตอบข้อ 2  We have nothing on sale today. เราไม่มีอะไรลดราคาวันนี้ค่ะ เพราะฮิลดาพูดว่า   
                  ฉันหวังว่าร้านจะมีอะไรลดราคาบ้างนะวันนี้ พนักงานจึงตอบว่า เราไม่มีอะไรลดราคาวันนี้ค่ะ           
                  และพูดต่อว่าร้านเราจะมีรายการลดราคาครั้งใหญ่สัปดาห์หน้าค่ะ 

ข้อ 1 Every thing is on sale. ทุกอย่างลดราคา 
ข้อ 3 You should go to the other shops. คุณควรไปร้านอ่ืน 
ข้อ 4 We’ve got lots of customers. เรามีลูกค้ามากมาย 
ข้อ 5 Come again next weekend. มาอีกสัปดาห์หน้า 

16.ตอบข้อ 1  See you next weekend. เจอกันสัปดาห์หน้านะคะ เพราะร้านจะมีรายการลดราคาครั้งใหญ่ 
                  สัปดาห์หน้า 

ข้อ 2 You are a lucky one. คุณคือผู้โชคดี 
ข้อ 3 Absolutely good. ดีจริงๆ 



 

ข้อ 4 Congratulations. ยินดีด้วย 
ข้อ 5 Lucky you. คุณโชคดีจัง 

17.ตอบข้อ 1  All right ตกลงค่ะ เพราะคุณปาร์คเกอร์ได้ตกลงเช่าอพาร์ทเม้นท์นี้ จึงพูดว่า ผมขอข้อมูล 
                  เพ่ิมเติมนิดหน่อยเก่ียวกับอพาร์ทเม้นท์ของคุณได้ไหมครับ เจ้าของอพาร์ทเม้นท์จึงตอบว่า  
                  ตกลงค่ะและถามว่าคุณต้องการทราบอะไร 

ข้อ 2 That’s good  นั่นดีแล้ว 
ข้อ 3 Don’t mention it ไม่ต้องกล่าวถึง 
ข้อ 4 You’re welcome ไม่เป็นไร  
ข้อ 5 Not so bad  ก็ไม่เลว 

18.ตอบข้อ 3  I don't use buses ดิฉันไม่ใช้รถเมล์ เพราะคุณปาร์คเกอร์ถามเรื่องรถโดยสารสาธารณะ 
                  ท่ีอยู่ใกล้อพาร์ทเม้นท์นี้ เจ้าของจึงตอบว่า ดิฉันไม่ใช้รถเมล์ และพูดต่อว่า แต่ดิฉันคิดว่า 
                  มีป้ายรถเมล์ห่างจากนี่ไปสักสองหรือสามช่วงถนน 

ข้อ 1 There’s only one bus มีรถเมล์แค่คันเดียว 
ข้อ 2 I cannot tell you  ดิฉันบอกคุณไม่ได้ 
ข้อ 4 So many buses มีรถเมล์มากมาย 
ข้อ 5 I’m sorry ขอโทษค่ะ  

19.ตอบข้อ 4  I know nothing about the bus system. ดิฉันไม่ทราบอะไรเก่ียวกับระบบรถโดยสาร 
                  สาธารณะ เพราะคุณปาร์คเกอร์ถามว่ารถท่ีจอดป้ายนั้นไปเส้นทางไหนบ้าง เจ้าของ 
                  อพาร์ทเม้นท์ตอบว่าดิฉันอยากจะช่วยคุณได้จริงๆแต่ดิฉันไม่ทราบอะไรเก่ียวกับระบบ 
                  รถโดยสารสาธารณะ 

ข้อ 1 I’m really glad to help. ดิฉันยินดีท่ีจะช่วย 
ข้อ 2 there’s no bus near here. ไม่มีรถรถเมล์ใกล้แถวนี้ 
ข้อ 3 you should ask me later. คุณควรถามดิฉันหลังจากนี้ 
ข้อ 5 I really don’t like travelling by bus. ดิฉันไม่ชอบเดินทางโดยรถเมล์จริงๆ 

20.ตอบข้อ 2  I couldn't help you more. ดิฉันไม่สามารถช่วยคุณได้มากกว่านี้ เพราะเจ้าของอพาร์ทเม้นท์ 
                  ให้ข้อมูลเก่ียวกับรถเมล์ได้นิดหน่อย คุณปาร์คเกอร์จึงจะไปหาข้อมูลเอง เจ้าของอพาร์ทเม้นท์ 
                  จึงพูดว่าดิฉันขออภัยท่ีไม่สามารถช่วยคุณได้มากกว่านี้ 

ข้อ 1 Please help yourself. กรุณาช่วยเหลือตัวเอง 
ข้อ 3 I’m sure you’ll find one. ดิฉันม่ันใจว่าคุณจะเจอรถสักคัน 
ข้อ 4 I’m pleased to help you. ดิฉันยินดีช่วยเหลือ 
ข้อ 5 I appreciate that. ดิฉันชื่นชมมากค่ะ 
 
 



 

21.ตอบข้อ 2   I don’t want to offend anyone.  เพราะฉันไม่ต้องการทําให้ขุ่นเคืองหรือรําคาญใจใคร ๆ  
ข้อ 1 I’m not sure I agree with you.  ฉันไม่แน่ใจว่าจะเห็นด้วยกับคุณ 
ข้อ 3 I’d prefer to keep his mouth shut.  ฉันอยากจะปิดปากเขาให้เงียบ 
ข้อ 4 I’d like to say something about it.  ฉันอยากจะพูดบางสิ่งบางอย่างเก่ียวกับเรื่องนี้ 
ข้อ 5 I don’t want to talk about politics with you. ฉันไม่อยากพูดเรื่องการเมืองกับคุณ 

22.ตอบข้อ 3  Where were we?  เพราะ ก่อนท่ีจะพูดคุยกันต่อไปหลังจากมีครูคนอ่ืนมาขัดจังหวะ 
                   การพูดคุย ครูควรจะถามว่าเม่ือก้ีนี้เราพูดกันถึงไหนแล้ว 

ข้อ 1 Sorry to interrupt you.  ขอโทษท่ีมาขัดจังหวะการพูดคุย 
ข้อ 2 Let’s hurry up.  เรารบีคุยกันให้เสร็จเถอะ 
ข้อ 4 Are you satisfied with it?  คุณรู้สึกพอใจไหม 
ข้อ 5 Let’s have a break.  เราพักเบรกกันก่อนเถอะ 

23.ตอบข้อ 1  Would you mind if I copy your homework?   เพราะเป็นการขออนุญาตว่า  
        “คุณจะรังเกียจไหม ถ้าฉันจะขอลอกการบ้าน” 

ข้อ 2 Would you mind copying my homework?  คุณรังเกียจท่ีจะลอกการบ้านของฉัน ไหม 
ข้อ 3 I want to copy your homework.  ฉันต้องการลอกการบ้านของคุณ   
ข้อ 4 You want me to copy your homework.  คุณต้องการให้ฉันลอกการบ้านของคุณ    
ข้อ 5 Do you want to copy my homework?  คุณต้องการจะลอกการบ้านของฉันไหม 

24.ตอบข้อ 2  No, cash only.  ไม่คะ รับเฉพาะเงินสด  เพราะเป็นการถามว่าคุณรับบัตรเครดิตไหม 
ข้อ 1 Yes, please. ได้คะ  ใช้ในกรณีการตอบรับ เม่ือมีคนเสนอสิ่งใดให้ 
ข้อ 3 Whatever you want.  อะไรก็ได้ท่ีคุณต้องการ 
ข้อ 4 I'll take credit for that.  ฉันได้หน้าในเรื่องนั้น 
       Take credit for เป็นสาํนวน (idiom) มีความหมายว่า ได้หน้า ได้รับการยกย่อง 
ข้อ 5 I don’t like credit cards.  ฉันไม่ชอบใช้บัตรเครดิต 

25.ตอบข้อ 5  OK, I heard it was great.  ได้เลย ฉันได้ยินมาว่าอาหารมันอร่อยมาก  เพราะเป็นการ 
                   ชักชวนไปกินอาหารท่ีภัตตาคารใหม่ในเซ็นทรัลพลาซ่า (ท่ีไม่เคยกินมาก่อน) 

ข้อ 1 Yes, I’ve been to Central Plaza.  ใช่ ฉันเคยไปเซ็นทรัลพลาซ่า 
ข้อ 2 Sure, the food was delicious. แน่นอน อาหารอร่อยมาก  (แสดงว่าเคยกินแล้ว) 
ข้อ 3 Well, it’s a restaurant in Central Plaza.  มันคือภัตตาคารท่ีอยู่ในเซ็นทรัลพลาซ่า 
ข้อ 4 Of course, I want to go to Central Plaza.  แนน่อน ฉันต้องการไปเซ็นทรัลพลาซ่า 

26.ตอบข้อ 2  Can I say something? เพราะคุณต้องการขัดจังหวะในการอภิปรายในชั้นเรียน  
        คุณยกมือแล้วพูดว่า ขอฉันพูดอะไรหน่อยได้ไหม   

ข้อ 1  Stop talking and let me speak.  หยุดพูดเด๋ียวนี้ แล้วให้ฉันพูด 
ข้อ 3  Why don’t you let me talk?   ทําไมคุณไม่ให้ฉันพูด 



 

ข้อ 4  It’s my time now.  ตอนนี้ถึงเวลาท่ีฉันต้องพูด 
ข้อ 5  Stop and listen to me.   หยุด และกรุณาฟังฉันพูด 

27.ตอบข้อ 3   I must apologize for not calling.  
ข้อ 1 Sorry that you have to wait.  ขอโทษท่ีทําให้คุณต้องคอย 
ข้อ 2 Sorry, I have to go with friends.  ขอโทษ ฉันต้องไปกับเพ่ือน ๆ 
ข้อ 4 Pardon me. Am I late for dinner?  อะไรน่ะ ฉันมากินอาหารเย็นช้าใช่ไหม 
ข้อ 5 Too bad. I forgot to have dinner with you.  แย่จัง ฉันลืมมากินอาหารเย็นกับคุณ 

28.ตอบข้อ 2  Hope you recover soon.  เพราะเป็นการไปเยี่ยมคนป่วยท่ีโรงพยาบาล จึงควรจะพูด 
        ว่า  ขอให้หายเร็ว ๆ นะคะ 

ข้อ 1 I’m so excited for you.  ฉันรู้สึกต่ืนเต้นแทนคุณ 
ข้อ 3 Have an awful time here.  แย่จังท่ีได้อยู่ท่ีนี้ 
ข้อ 4 You have had a privilege of being here.  คุณมีสิทธิพิเศษท่ีได้อยู่ท่ีนี้ 
ข้อ 5 You’re so clumsy.  คุณทําไมซุ่มซ่ามอย่างนี้ 

29.ตอบข้อ 1  Um…. some of them are quite challenging. เพราะเป็นถามความคิดเห็นเก่ียวกับ 
                   รายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ว่า บางรายการมันค่อนข้างท้าทายดี 

ข้อ 2 Thank goodness! There used to be a lot of game shows.  มีรายการเกมโชว์    
        เยอะมาก 
ข้อ 3 No wonder they get a lot of sponsors.  ไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องมีผู้สนับสนุนมาก 
ข้อ 4 Of course, I wish I joined a game show.  แน่นอน ฉันหวังว่าจะได้ไปเล่นเกมโชว ์
ข้อ 5 There are a lot of game shows in every channel.  มีรายการเกมโชว์เยอะ 
        ทางโทรทัศน์ทุกช่อง 

30.ตอบข้อ 5  I’m afraid we’re out of stock at the moment.  เพราะเป็นการไปซ้ือชุดท่ีร้านแต่ชุดสี
ชมพูในร้านหมดแล้ว พนักงานขายจึงพูดว่า ตอนนี้ชุดของเราหมดแล้วคะ 
ข้อ 1 I’m sorry, we’re out of it.  ฉันเสียใจ เราไม่มีความสุขกับมัน  (เพราะ out of  
       หมายถึงไม่มีความสุข) 
ข้อ 2 You’re looking for the thing to no purpose.  คุณกําลังมองหาสิ่งของอย่างไม่มี  
        จุดมุ่งหมาย 
ข้อ 3 It’s true but you’ll never buy that!    ถูกต้อง แต่คุณจะไม่มีทางซ้ือ 
ข้อ 4 It’s a very good pink dress that we got.  นั่นคือชุดสีชมพูท่ีสวยท่ีสุดท่ีร้านเรามี 

31.ตอบข้อ 2   I’m sorry. I can’t make out what the sign says.  เพราะเธอถูก รปภ. สั่งให้หยุด 
          ในขณะท่ีเธอกําลังจะเข้าไปในเขตบริเวณส่วนบุคคล เธอจึงควรพูดว่า ฉันขอโทษ ฉันไม่ 
                   เข้าใจป้ายท่ีคุณติดไว้  (make out  หมายถึง เข้าใจ) 

ข้อ 1 I’m sorry. You did me out of the privacy.  ฉันขอโทษ คุณเอาความเป็นส่วนตัว 



 

       ของฉันไป  (do out  หมายถึง เอาออกไป) 
ข้อ 3 I’m sorry. I think you should do away with me.  ฉันขอโทษ ฉันคิดว่าคุณควร 
       ฆ่าฉัน  (do away with หมายถึง ฆ่า) 
ข้อ 4 I’m sorry. I don’t think we hit it off.  ฉันขอโทษ ฉันไม่คิดว่าเราจะเข้ากันได้ 
        (hit off  หมายถึง เข้ากันได้, ถูกชะตา) 
ข้อ 5 I’m sorry. I think you should have a bigger sign.  ฉันขอโทษ ฉันคิดว่าคุณควร 
       ทําป้ายให้ใหญ่กว่านี้ 

 32.ตอบข้อ 3 Every cloud has a silver lining.  เพราะเพ่ือนของคุณสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ 
                   ไม่ได้คุณควรให้กําลังใจเพ่ือนโดยพูดว่า ชีวตินี้ยังมีหวัง (เมฆทุกก้อนย่อมมีเส้นสีเงิน) 

ข้อ 1 One is never too old to learn.  ไม่มีใครแก่เกินเรียน   
ข้อ 2 Don’t ride the high horse.  อย่าใฝ่สูงให้เกินศักด์ิ 
ข้อ 4 Strike while the iron’s hot.  น้ําข้ึนให้รีบตัก 
ข้อ 5 He who hesitates is lost.  ความลังเลนําไปให้พลาดหวัง 

33.ตอบข้อ 1  I haven’t had time to look at it.  เป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงงาน 
        ของเพ่ือน จึงควรพูดว่า ฉันยังไม่มีเวลาดูเลย 

ข้อ 2 I haven’t got any problem so far.  ฉันไม่เคยมีปัญหา 
ข้อ 3 I have never made up my mind.  ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจ 
ข้อ 4 I have never heard about anything better.  ฉันไม่เคยได้ยินอะไรท่ีดีกว่านี้ 
ข้อ 5 I have seen it before.  ฉันเคยเห็นงานนี้มาก่อนแล้ว 

34.ตอบข้อ 4 I'm not sure. Let me find out.  เม่ือเจ้าหน้าเป็นไข้หวัดแล้วลาป่วย คุณต้องการ 
                  ทราบว่าเขาลาป่วยนานเท่าไรจึงถามเลขาฯ ของเขา ดังนั้นเลขาฯ จึงควรตอบว่า  
                   ฉันไม่แน่ใจ ให้ฉันหาข้อมูลก่อนนะคะ 

ข้อ 1 It's not very long.  ไม่นานหรอกคะ 
ข้อ 2 I'm happy to help.  ฉันยินดีท่ีจะช่วย 
ข้อ 3 I’m very happy to hear that.  ฉันดีใจท่ีได้ยินแบบนั้น 
ข้อ 5 I’m sorry, I don’t know.  ฉันขอโทษ ฉันไม่รู้ 

35.ตอบข้อ 2  I think it’s too far to walk.  เพราะนักท่องเท่ียวถามทางไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  
        คุณควรจะตอบว่า ฉันคิดว่าถ้าเดินไปมันไกลมาก 

ข้อ 1 Thai history is very interesting.  ประวัติศาสตร์ไทยน่าสนใจมาก 
ข้อ 3 You can ask anyone to drive you there.  ควรควรชวนใครให้ขับรถไปส่งคุณ 
ข้อ 4 The bus stop is in front of the National Museum.  ป้ายรถเมล์อยู่หน้า 
        พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
ข้อ 5 It’s easy to go there.  มันง่ายมากท่ีจะไปท่ีนั่น 


