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ขอแนะนําในการเตรียมความพรอมสูการสอบ  
“Exit Exam” วิชา ภาษาอังกฤษ 

1. นศ. ไมควรดูเฉลยทันทีนะคะขณะลงมือทํา ควรปด

สวนเฉลยดานลางไวกอน แลวลองลงมือทําเอง จากนั้น 

คอยมาดูกันวาเราทําถูกหรือไม พรอมจดบันทึกคะแนน

เอาไวดวยคะ 

 

 

 

 

2. ในรอบแรก นศ. ควรลองทําขอสอบโดยไมใช

พจนานุ กรม  เพร าะ ในข อสอบจะมี สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า 

Contextual clues หรือ ขอความแวดลอม หรือบริบทที่

จะเปนตัวชวยใหเราเดาความหมายของคํานั้นๆ ไดคะ    

  
I am hungry, I need something to eat! 

เดาไดวา hungry = หิว เพราะตองการของกิน 

3. คูมือเตรียมความพรอมฯ มี 2 ฉบับ นศ. ควรอานใหครบ

ทั้ง 2 ฉบับ และควรทบทวนกอนการสอบอยางนอย 3 – 4 

รอบ พยายามสังเกต ทําความเขาใจ และจดจําสถานการณ 

ไวยากรณ และเทคนิคตางๆ ใหไดมากที่สุด นอกจากนี้ ควร

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากสื่อ หรือตําราอื่นๆ ดวยนะคะ  

- ดวยความปรารถนาดี คณาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - 

 

 

- Keywords 

- Contexts 

- Vocabs 

- Grammar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Part A: Situational Expressions 

Direction: This part measures your ability to use spoken English to communicate in everyday life. You will choose the most 

suitable and meaningful expressions to complete the following dialogues. 

คําสั่ง: แบบทดสอบสวนนี้วัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เลือกสํานวนภาษาที่สื่อ

ความหมายถูกตองเหมาะสมในบทสนทนาตอไปนี้ 
 

Situation: Helen goes to her friend’s wedding party. 

1. Helen:  Hey, how are things going?  

   Jane:  ________________. I’m sick. 

 A. Goodnight.  

 B. You’re pretty.  

 C. Pretty bad.  

 D. Many thanks.  

*เฉลย: C - How are things going? มีความหมายคลายกับ 

How are you? (สบายดีไหม) คําตอบจึงควรเปนสถานการณ

ชวีติปจจุบัน คือ Pretty bad. (ไมดีเลย) Pretty นอกจากจะมี

ความหมายวา นารักแลว ยังสามารถเปนคําบอกระดับ (Degree 

word) ซึ่งมีความความหมายคลายกับ Very คือ มาก ไดดวย

ครับ 

2. Helen:  Oh, it’s Jake here. He’s my brother.   

   Jane:  ________________. 

 A. That’s impressive.  

 B. Wait till dawn.  

 C. See ya.  

 D. It’s nice to see you. 

*เฉลย: D - จะเห็นวาเฮเลนแนะนําใครสักคนใหรูจัก ดังนั้น 

คําตอบจึงควรเปนการทักทายตามมารยาทนะครับ คือ It’s nice 

to see you. (ยนิดีที่ไดพบคุณ) 

3. The groom:  Hi, Pete. How is it going? 

   Pete:  ________________. How is Gina?    

   The groom:  She’s injured! But, is ok now. 

 A. Very well, thank you.  

 B. You’re so kind.  

 C. By my car. 

 D. I’m running a company. 

*เฉลย: A - How is it going? มีความหมายคลายกับ How 

are you? (สบายดีไหม) คําตอบจึงควรเปนสถานการณชีวิต

ปจจุบัน คือ Very well, thank you. (ดีมากๆ เลย)  

4. Pete:  What does Gina do now? 

   The groom:  ______. She works at the hotel. You? 

 Pete:  I’m a photographer.  

A. I’m not sure.  

B. It’s quite short.  

C. A receptionist. 

D. I don’t know. 

*เฉลย: C – What do(es)____do? ใชสําหรับถามอาชพี 

คําตอบจึงควรเปน A receptionist. (พนักงานตอนรับ) 

5. The bride:  I’m going to the hospital. _____________. 

   The groom:  Of course yes, honey. 

 A. What do you want to have? 

 B. Can you sing a song?  

 C. Do you want to go with me? 

 D. Where is that? 

*เฉลย: C – สังเกตจากคําตอบ Of course yes, honey.  

(แนนอนสิที่รัก) คําถามจึงควรเปน Do you want to go with 

me? (จะไปดวยกันไหม) 

6. Helen:  Will you invite me to join your Christmas 

     party tomorrow?  

   Gina:     I’m sorry. I don’t think that’s a good idea. 

   Helen:   Oh,_______________.  

   Gina:     From what you did. No way! Helen. 

 A. What about next year? 

 B. I’m happy to hear that.  

 C. I love exercising at the fitness center. 
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 D. Why do you love me? 

*เฉลย: A – จาก I don’t think that’s a good idea. (ฉันวาไมดี

หรอก) ทําใหรูวาสองคนมีปญหากัน ตัวเลือกท่ีเขากันที่สุด คือ 

What about next year? (แลวปหนาจะชวนฉันไหม) 

7. Pete:  I think I’ll visit Gina on Sunday. 

   The groom:  Okay, she’s free on Sunday. 

   Pete:  __________. Well then, see you.  

 A. I don’t like that.  

 B. That sounds good.  

 C. I’d love to. 

 D. I hope not. 

*เฉลย: B – Pete จะไปเยี่ยม Gina วันอาทิตย เจาบาว       

(The groom) บอกวาได Gina วางพอดี ตัวเลือก That sounds 

good. (ฟงดูเขาทานะ) เขากับบทสนทนาที่สุด 

8. Helen:  No one loves me. I’m driving home.   

    Gina:  __________________.   

 A. Have a good trip.  

 B. Come again next week.  

 C. Take care. Safely drive. 

 D. Hope you’ll get better. 

*เฉลย: C – เมื่อมีคนบอกวา I’m driving home. (ฉันจะขับรถ

กลับบานละ) ตามมารยาทเราควรอวยพรใหเขาขับรถดีๆ (Take 

care. Safely drive.) 

Situation: Ben is working at the store. 

9. Ben:   Will you go shopping this Wednesday?  

   Danny:  Yeah, at Big C.________________. 

   Ben:   Sounds good, what time? 

 A. Why me?  

 B. Will you join?  

 C. What are you doing?  

 D. Would you go jogging?  

*เฉลย: B – Danny จะไปซื้อของ ที่ Big C และสังเกตจาก

คําตอบของ Ben - Sounds good, what time? (ดีเลย กี่โมง) 

คําถามจึงควรเปน Will you join? (ไปดวยกันไหม) 

10. Ben:  I’m thirsty. I have been driving all day. 

 Danny:  Me too!________________. 

     Ben:  That’s cool. 

 A. How much water?  

 B. What about Pepsi?  

 C. What kind of sauce?  

 D. How about seafood? 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword I’m thirsty. (ฉันหิวน้ํา) 

คําตอบจึงควรเกี่ยวกับน้ํา What about Pepsi? (เปปซี่ไหม) 

11. Ben:  Can you help me? I’m______________. 

     Danny:  He’s somewhere under all these stuff. 

 A. working.  

 B. shopping.  

 C. looking for Matt. 

 D. looking for T-shirts.  

*เฉลย: C – สังเกตจาก He’s somewhere under all these 

stuff. (เขาอยูท่ีไหนสักแหง ใตของพวกนี้แหละ) คําตอบจึง

ควรเปนการถามถึงบุคคล I’m looking for Matt. (ฉันกําลัง

ตามหา Matt.) 

12. Ben:     After cleaning up. Will you go for dinner? 

     Danny: Good idea. I need something sweet._____.  

 A. What about seaweed? 

 B. What about beverage? 

 C. What about fried rice? 

 D. What about dessert? 

*เฉลย: D – สังเกตจาก Keyword I need something 

sweet. (ฉันอยากกินไรหวานๆ) คําตอบจึงควรเปน What 

about dessert? (ของหวานไหม) 

13. Ben:  The restaurant has a special dish today. 

     Danny:  _____________.  

     Ben:  Stewed pork on rice. 

 A. How many dishes? 

 B. Do you serve fast food? 

 C. What do you recommend? 

 D. Could you pass me the fork? 

*เฉลย: C – สังเกตจากคําตอบของ Ben Stewed pork on 

rice. (สตูหมูราดขาว) คําถามจึงควรเปน อะไรที่เกี่ยวกับ

เมนูอาหาร What do you recommend? (มีไรแนะนําไหม) 

14. Ben:  Excuse me, I’m very hungry._________. 

     The waiter: Here you are, sir. 

 A. Can I eat an ice-cream here? 

 B. Can you give me some drink? 

 C. Can I sit next to the window? 

 D. May I see the menu, please? 

 



 

 

 

*เฉลย: D – สังเกตจาก Keyword I’m very hungry. (ฉันหิว

ละ) แสดงวาเขาพรอมจะสั่งอาหาร เขาจึงขอดูรายการอาหาร 

(May I see the menu, please?) 

15. Ben:  Please help me! 

     The waiter: Certainly,________________. 

 Ben:  I dropped my wallet. Can you find it? 

 A. What’s your number? 

 B. What’s the problem? 

 C. What do you need? 

 D. What do you like most? 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword Please help me! (ชวยฉัน

หนอย) แสดงวาเขาตองการความชวยเหลือ พนักงานจึงควร

ถามวาเกิดปญหาอะไร (What’s the problem?) 

16. Ben:  Can we move to the table in front of the 

     vending machine? 

     The waiter: Well,_________I’m not authorized,  but 

   I’ll ask the manager if you can. 

 A. I’m afraid that 

 B. I understand that  

 C. I don’t know why 

 D. I have no idea 

*เฉลย: A – I’m afraid that (ฉันเกรงวา) เปนคําพูดสุภาพที่ 

บริกรชาย (The waiter) พูดกับลูกคา ในกรณีนี้คือ ลูกคาอยาก

ยายโตะ แตเขาไมมีอํานาจที่จะตัดสินใจ แตก็จะถามผูจัดการให 

(I’m not authorized, but I’ll ask the manager if you can.) 

17. Ben:  _______to pay for the bill today. Thanks. 

     Danny:  You’re welcome. Let’s come again. 

 A. It’s so sad 

 B. This party is good 

 C. I’m very sorry 

 D. It’s so nice of you 

*เฉลย: D – สังเกตจาก Keyword to pay for the bill today. 

Thanks. (__ที่จายคาอาหารให ขอบใจมาก) แสดงวากอนหนา

นั้นควรเปนคําพูดแสดงการชื่นชม It’s so nice of you (เธอดีจัง) 

18. Nana:  Dell, can you pass that dish, please? 

     Dell:  _____________. 

 Nana:  Many thanks. 

 A. I like that dish. 

 B. Yes, help yourself. 

 C. Sure, here you are. 

 D. Sorry, I like salad. 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Keyword can you pass that dish 

(__ยื่นจานนั่นมาที) pass นอกจากจะแปลวา ผาน แลว ยัง

แปลวา สงผาน หรือ ยื่น ไดอกีดวย ดังนั้น คนสงมักจะตอบ

วา ได นี่ไงเอาไปส ิ(Sure, here you are.) 

19. Nina:  Hey, Dell. I’m sorry, I come late. 

     Dennis:  _____________. I’m just in, too. 

 A. Not again, okay? 

 B. It’s alright. 

 C. Don’t come late next time. 

 D. Good for us. 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword I come late. (ฉันมาสาย) 

และ I’m just in, too. (ฉันก็เพิ่งมา) คําตอบควรเปน It’s 

alright. (ฮึ้ย ไมเปนไรหรอก) 

20. Nina:  I’m starving now. I can eat a horse!  

    Let’s order something. 

     Dennis:  __________. What do you want to eat? 

 A. Good idea. 

 B. Don’t mention it. 

 C. Yes, you have. 

 D. No, don’t. 

*เฉลย: A – สํานวน I can eat a horse! (ฉันกินมาไดเลย) 

ตรงกับสํานวนไทยวา หิวจนกินชางไดทั้งตัวครับ เมื่อหิวและ

อยากสั่งอาหาร (Let’s order something.) อกีฝายถามวา 

What do you want to eat? (กินไรดีละ) แสดงวาเขาเห็น

ดวยที่จะสั่งอาหาร คําตอบจึงเปน  Good idea. (ความคิดดี) 

21. The waitress: Oh, my god! I’m so sorry. __________.

     I’ll clean it for you. 

     Dennis:  Well, thank you. 

 A. Please get out. 

 B. Please forgive me. 

 C. Please give me. 

 D. Please love me. 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword Oh, my god! I’m so 

sorry. (คุณพระ ขอโทษคะ) แสดงวาผูพูดทําอะไรผิดพลาด 

เมื่อผิดก็ควรขอใหอีกฝายใหอภัย (Please forgive me.) 

 

 



 

 

 

22. Nina:  I’m very hungry now. Let’s have lunch.  

     The waiter: Good afternoon,_______________. 

 A. What do you want in here? 

 B. What would you like to drink? 

 C. Could I have your order, please? 

MM. D. How do you find the food? 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Keyword I’m very hungry now.    

(หิวมากเลยเนี่ย) คูสนทนาซึ่งเปนบอย จึงควรถาม Could I 

have your order, please? (สั่งอาหารเลยไหมครับ) 

23. Nina:  Can I order some sparkling water? 

     The waiter: _________________. 

 Nina:  A big bottle of coke, please. 

 A. What would you like to drink? 

 B. Do you want some drink? 

 C. How about ice-cream? 

 D. Do you want some water? 

*เฉลย: A – สังเกตจากคําตอบของ Nina A big bottle of 

coke, please. (โคกขวดใหญขวดนึง) แสดงวาคําถามตอง

เกี่ยวกับเครื่องดื่ม What would you like to drink?             

(รับเครื่องดื่มอะไรดีครับ) 

24. The waiter: You look thirsty,_________________. 

 A. Do you like drinking? 

 B. Are you eating now? 

 C. Would you like to say something? 

 D. Would you like to drink something? 

*เฉลย: D – สังเกตจาก Keyword You look thirsty (คุณแลดู

กระหายน้ํา) แสดงวาคําถามตองเกี่ยวกับเครื่องดื่ม Would you 

like to drink something? (รับเครื่องดื่มอะไรดีครับ) 

25. Nina: Coke is bad for my health._______________. 

 A. Give me some milk. 

 B. Give me some Pepsi. 

 C. Give me some beer. 

 D. Give me some coffee. 

*เฉลย: A – สังเกตจาก Keyword bad for my health (ไมดีตอ

สุขภาพฉัน) แสดงวา Nina ตองการสั่งอะไรที่ดีตอสุขภาพของ

เธอ Give me some milk. (ขอนมละกัน) 

26. Nina:  Could you do me a favor? 

     Dennis:  Of course yes. Tell me. 

  Nina:  Please pass me that chili sauce. 

 Dennis:  _______________________. 

 A. Okay. What is it? 

 B. You’re welcome. 

 C. Here it is. 

 D. That’s superb. 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Keyword Please pass me that 

chili sauce. (สงซอสพริกใหหนอย) ตามมารยาทเราก็ควร

สงให การสงของภาษาอังกฤษใชคําวา Here it is. ซึ่งมี

ความหมายเหมอืนกับคําวา Here you are. (เอารับไปเลย) 

27. The teacher:  What’s that noise? 

     The boy:   ___________ I’ve just broken

     the window. 

 A. Be quiet. 

 B. Be strong. 

 C. I’m happy. 

 D. I’m sorry. 

*เฉลย: D – สังเกตจาก Keyword I’ve just broken the 

window. (ฉันเพิ่งทําหนาตางแตก) ซึ่งเปนสิ่งที่ไมถูกตอง เรา

จึงควรแสดงการขอโทษโดยการพูดวา I’m sorry. 

28. The boy:   ________________. 

      The teacher:  Yes, you can. Come back soon. 

 A. Could I speak to you? 

 B. Can I go out, please? 

 C. Do you want to go out? 

 D. Will you teach me? 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword Come back soon. 

(กลับมาไวๆ ละ) แสดงวาอกีฝายตองการออกไปไหนสักแหง 

จึงไดขออนุญาตโดยการพูดวา Can I go out, please? 

29. Bill:  I will join a swimming lesson. 

     Mike:  Great!______________. 

  Bill:  Not very well. 

 A. Do you want to swim? 

 B. How well can you swim? 

 C. Are you diving? 

 D. Do you like diving? 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword Not very well. (ไมคอยดี

นัก) แสดงวาอีกฝายถามเกี่ยวกับอะไรที่เปนระดับ

ความสามารถ How well can you swim? (วายน้ําเกงแค

ไหนเธอ) 

 



 

 

 

30. Mike: _______join the swimming lesson, but I’m sick. 

 A. You’re correct 

 B. That’s right 

 C. I’d love to 

 D. I don’t know 

*เฉลย: C – สังเกตจาก ___join the swimming lesson, but 

I’m sick. (___เรียนวายน้ําแตฉันปวย) แสดงวามีความขัดแยง

กันในประโยค ตัวเลือกที่เหมาะที่สุดคือ I’d love to (ฉันอยาก 

จะ___) 

31. The teacher:  The rain is coming! Close the  

     windows, please. 

     Mike:   _____________.  

 A. Of course. 

 B. Never mind. 

 C. That’s right. 

 D. No, it’s wrong. 

*เฉลย: A – สังเกตจาก Keyword Close the windows, 

please. (ชวยปดหนาตางที) แสดงวามีคนขอความชวยเหลือ 

ตามมารยาทเราควรตอบ Of course. (ไดเลย) 

32. The teacher:  You all have an exam next week. 

     I hope you’ll pass it. _________. 

   A. Try harder. 

 B. Have a good day. 

 C. Have a nice dinner. 

 D. Good luck. 

*เฉลย: D – สังเกตจาก Keyword You all have an exam. 

(พวกเธอจะมสีอบกัน) ตามมารยาทควรอวยพรใหสอบผานจึง

ควรตอบ Good luck. (โชคดีเดอ) 

33. The customer:  Oh no! That’s a mouse! 

  The baker:   What? Tell me________.  

   A. who it is 

 B. when it is 

 C. where it is 

 D. why it is 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Keyword That’s a mouse! (นั่นมันหนู

นี่) คนตอบมองไมเห็นจึงถามกลับ What? Tell me where it is. 

(อะไรนะ ไหนๆ บอกทีมันอยูไหน) 

 

 

34. The customer:  _______________________. 

  The baker:   Thirty baht. 

   A. How many is a piece of pie? 

 B. How many pieces of pie do you make? 

 C. How much pie do you make? 

 D. How much is a piece of pie? 

*เฉลย: D – สังเกตจากคําตอบ Thirty baht. (30 บาท) 

แสดงวาผูถามกําลังถามราคาวา พายช้ินละกี่บาท (How 

much is a piece of pie?) How much? ใชถามราคา 

35. The baker:   _______________________. 

  The customer:  I want three, please. 

   A. How many pieces do you want? 

 B. How many pieces do you make? 

 C. How much pieces do you want? 

 D. How much pieces do you make? 

*เฉลย: A – สังเกตจาก Keyword I want three. (ขอสาม) 

แสดงผูถามกําลังถามอะไรบางอยางที่เกี่ยวของกับจํานวน 

How many pieces do you want? (ตองการกี่ช้ิน) How 

many? ใชถามจํานวน 

36. The baker:      I have made some biscuits.______. 

  The customer: Yes, please. They look yummy. 

   A. Do you like cookie? 

 B. Would you like to buy some? 

 C. Do you ever make it? 

 D. Can you make a biscuit? 

*เฉลย: B – สังเกตจากคําตอบ Yes, please. They look 

yummy. (เอาส ิดูนากินดี) แสดงผูถามกําลังเสนออะไร

บางอยาง Would you like to buy some? (ซื้อสักช้ินสองชิ้น

ไหม)  

37. The dog:   It’s a lovely day for driving. 

  The pedestrian:  The dog is driving!!_________. 

   A. What a pity dog! 

 B. What a clever dog! 

 C. What a tame dog! 

 D. What a fierce dog! 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword The dog is driving. 

(หมากําลังขับรถ) แสดงวาตองเปนหมาที่ไมธรรมดา เขาจึง

อุทานออกไปวา What a clever dog! (ชางเปนหมาที่ฉลาด

แทเหลา)  

 



 

 

 

38. The dog:   I’m flying to Sydney. 

  The pedestrian:  Are you? _____________. 

   A. I have been there. 

 B. Have a good dream. 

 C. I don’t think that way. 

 D. Have a safe trip. 

*เฉลย: D – flying ในที่นี้ไมไดแปลวา กําลังบินนะครับ แปลวา 

จะนั่งเครื่องบิน แสดงวาผูพูดกําลังจะเดินทางไกล เราจึงควร

อวยพรดวยการพูดวา Have a safe trip. (เดินทางปลอดภัย

เนอ)  

39. The driver:  The phone is too loud. Please turn it down. 

  The passenger: _____________. I will. 

   A. It’s too hot. 

 B. I prefer rap music. 

 C. Let’s dance. 

 D. I’m so sorry. 

*เฉลย: D – สังเกตจาก The phone is too loud. Please turn 

it down. (โทรศัพทเสียงดังไปนะ ผอนเสียงลงหนอยนะครับ) 

แสดงวาเรากําลังรบกวนผูอ่ืนเราจึงควรกลาวขอโทษดวยการ

พูดวา I’m so sorry.  

40. Gio:  Hi, Hana. _________. 

  Hana:  Nothing much. I’m driving to Bangkok. 

   A. How much? 

 B. Where to go? 

 C. What’s up? 

 D. When will go? 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Keyword Nothing much. (ไมคอยมี

อะไรมากเลยชวีติ) แสดงวาผูถามตองการถามเรื่องชวีติ  

What’s up? (เปนไงบาง) เปนคําที่เพื่อนสนิทมักใชทักทายกัน 

41. Gio:  I’m heading to the zoo to see pandas. 

  Hana:  Wow!______________. 

   A. Have breakfast. 

 B. Have a nice trip. 

 C. I hate pandas. 

 D. It’s dangerous. 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword I’m heading to the zoo__ 

(ฉันกําลังไปสวนสัตว__) head นอกจากจะแปลวา ศีรษะแลว 

ยังมคีวามหมายวา ตรงไป หรือมุงไป ไดดวย แสดงวาผูพูดกําลัง

เดินทาง เราจึงควรอวยพร โดยการพูดวา Have a nice trip.  

42. Gio:  You’re driving to the cinema._________. 

  Hana:  I love action and horror movies. 

   A. How often do you go to the cinema? 

 B. What kinds of movies do you like? 

 C. What movies are shown tonight? 

 D. How much does a ticket cost? 

*เฉลย: B – สังเกตจากคําตอบ I love action and horror 

movies. (ฉันชอบหนังบูและหนังสยองขวัญ) แสดงวาผูถาม

กลาวเกี่ยวกับประเภทของหนัง What kinds of movies do 

you like? (เธอชอบหนังแนวไหน) 

43. The dog:  How can I get to the drug store? 

  The pedestrian: _______________. 

  The dog:  That’s nice. 

   A. Let’s get ready. 

 B. It’s too crowded. 

 C. Let’s catch the taxi. 

 D. I can’t ride a bike. 

*เฉลย: C – สังเกตจากคําถาม How can I get to the drug 

store? (ฉันจะไปรานขายยาไดยังไง) แสดงวาผูถามตองการรู

วธิเีดินทาง Let’s catch the taxi. (นั่งแท็กซี่ไปกันเถอะ) 

catch นอกจากจะมีความหมายวา จับ แลว ยังเปนสํานวนที่

ใชในการเดินทางไดดวย เชน Catch the bus. (นั่งรถเมล) 

44. Jake:  The taxi is coming. _____________. 

  Mali:  Give my best wishes to your mom. 

 Jake:  I will tell her. See ya. 

   A. How is your mom? 

 B. My mom has to run. 

 C. I’m tired so much. 

 D. I have to be hurry. 

*เฉลย: D – สังเกตจาก The taxi is coming. (แท็กซี่มาละ) 

แสดงวาผูพูดตองเดินทางแลว จึงควรตอบ I have to be 

hurry. (ฉันตองรีบไปละ)  

45. The cat:  Joe, I’m very sleepy.____________. 

  The dog:  Yes, you can. 

   A. Can you pass me a pencil? 

 B. Can you have some iced water? 

 C. Can I take your bed? 

 D. Can I have your towel? 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Keyword I’m very sleepy (ฉันงวง 

 



 

 

 

มากๆ) แสดงวาคําถามควรเกี่ยวอะไรกับการนอน Can I take 

your bed? (ขอยืมเตียงนอนกอนไดปะ)  

46. The cat:  Hello. I’m Kitty. How do you do? 

  The dog:  ___________. 

   A. How are you? 

 B. How do you do? 

 C. That is so sad. 

 D. That is fine. 

*เฉลย: B – How do you do? เปนคําทักทายสําหรับคนที่เพิ่ง

พบกันครั้งแรก ใหตอบกลับวา How do you do? เชนกันครับ 

47. The cat:  I want to sleep. Your voice is too loud.____. 

   A. Could you turn your voice down? 

 B. Can I ask you to shut up? 

 C. Can you go outside? 

 D. Can you change yourself? 

*เฉลย: A – สังเกตจาก Keyword Your voice is too loud. 

(เธอเสียงดังไปนะ) แสดงวาผูพูดตองการใหอีกฝายทําอะไร

บางอยาง Could you turn your voice down? (ชวยเบาเสียงลง

หนอยไดไหม) 

48. The cat:  I forgot to buy you some milk. 

  The dog:  ______. Don’t worry. Let’s buy it tomorrow. 

   A. Too nice. 

 B. How bad. 

 C. How foolish. 

 D. It’s OK. 

*เฉลย: D – สังเกตจาก Keyword Don’t worry. (อยากังวลไป) 

ผูพูดรูวาอีกฝายลืมบางอยางและไมใชเรื่องรายแรง จึงควรตอบ

วา It’s OK. (โอเคนา) 

49. The cat:  I want to buy some milk. 

  The seller:  How many do you want? 

  The cat:  _________. Thank you. 

   A. Just three dollars. 

 B. Just five cartons. 

 C. Just three bowls. 

 D. Just two pieces. 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword How many__ (กี_่_) ซึ่งใช

ถามจํานวน คําตอบจึงควรเปน Just five cartons. (5 กลอง) 

50. The cat:  What is your master like? 

  The dog:  _________. I like him a lot. 

   A. He likes Science. 

 B. He is beautiful. 

 C. He is kind-hearted.  

 D. He has black eyes. 

*เฉลย: C – What is someone like? เปนคําถามที่ใชถาม

นิสัยคนนะครับ ดังนั้นจึงตอบ He is kind-hearted. (เขาเปน

คนจิตใจด)ี 

51. The cat:  What does your master look like? 

  The dog:  _________. Many girls love him. 

   A. He’s tall and smart. 

 B. He likes English. 

 C. He is talkative.  

 D. He is workaholic. 

*เฉลย: A – What does someone look like? เปนคําถามที่

ใชถามรูปกายภายนอกครับ สังเกตจากคําวา look ที่แปลวา 

มอง การเอาสายตามอง ซึ่งหมายถึงรูปลักษณภายนอก

นั่นเอง ดังนั้นจึงตอบ He’s tall and smart. (เขาสูงเทห) 

52. The cat:  Joe,______________. 

  The dog:  Yeah, what can I do? 

   A. please give me your bed. 

 B. can you call me back? 

 C. come over here.  

 D. could you do me a favor? 

*เฉลย: D – สังเกตจาก Keyword what can I do? (ใหฉัน

ทําอะไร) แสดงวาอีกฝายตองการใหชวย จึงควรตอบ could 

you do me a favor? (ทําอะไรใหหนอยสิ) 

53. The cat:  Joe, I can’t move the bed by myself.___. 

  The dog:  All right. 

   A. You’re unhelpful. 

 B. Are you strong? 

 C. Why don’t you give me a hand?  

 D. Pass me some salt, please. 

*เฉลย: C – สังเกตจาก I can’t move the bed by myself. 

(ฉันยายเตียงไมไหว) แสดงวาผูพูดอยากใหคนชวย จึงพูดวา 

Why don’t you give me a hand? (ชวยฉันหนอยสิ) 

 

 

 



 

 

 

54. The cat:  Do you want some water? 

  The dog:  _______. I am thirsty. 

   A. No, thanks. 

 B. Yes, please. 

 C. Please take it.  

 D. Go ahead. 

*เฉลย: B – สังเกตจาก I am thirsty. (ฉันหิวน้ํา) และอกีฝาย

ถามวาดื่มน้ําไหม คําตอบจึงเปนการตอบรับวาดื่ม Yes, please. 

(ใชครับ / คะ) 

55. The cat:  ______________. 

  The dog:  He works at school. Cleaning all buildings. 

   A. What is your master like? 

 B. What do you want to do? 

 C. Where does your master work? 

 D. How did your master get the job? 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Keyword He works at school.      

(เขาทํางานที่โรงเรียน) แสดงวาคําถามควรเกี่ยวกับสถานที่

ทํางาน Where does your master work? (เจานายของเธอ

ทํางานที่ไหน) 

56. The cat:  _____. Can I sleep on your bed first? 

  The dog:  I’m afraid you can’t. I am too sleepy now. 

   A. I’m done. 

 B. I’m happy. 

 C. Forgive me. 

 D. Excuse me. 

*เฉลย: D – สังเกตจาก Can I sleep on your bed first?     

(ขอนอนบนเตียงกอนนะ) กอนการขออนุญาต เราจึงควรข้ึนตน

ดวยคําวา Excuse me. (ขอโทษนะ) กอนนะครับ 

57. The woman:     I ate something bad yesterday. 

  The man:         __________. Take care of your health. 

   A. You should be ashamed. 

 B. You should take a shower. 

 C. You should eat junk food. 

 D. You should see the doctor. 

*เฉลย: D – สังเกตจาก Keyword _ate something bad_   

(กินอะไรแสลงทองมา) เมื่ออีกฝายกนิอะไรผิดสําแดงและอาจ

ไมสบายเราจึงควรแนะนําใหไปหาหมอ (You should see the 

doctor.)  

58. The man:        You farted! Are you okay?  

  The woman:      Not very good.  

  The man:        ______________? 

  The woman:      I’m catching cold and having a 

          stomachache.  

   A. What do you catch? 

 B. What’s wrong with you? 

 C. How is your life? 

 D. What are you doing? 

*เฉลย: B – สังเกตจาก I’m catching cold and having a 

stomachache. (ฉันเปนหวัดและปวดทอง) แสดงวาไมสบาย 

คําถามถึงควรเกี่ยวกับสุขภาพ What’s wrong with you? 

(เกิดอะไรขึ้นกับเธอหรอ) 

59. The man:    See you next time.______. You’ll be OK. 

  The woman: I hope so. Thanks a lot for visiting. 

   A. I have a sore throat. 

 B. Get up early. 

 C. Get better soon. 

 D. I have to go now. 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Keyword You’ll be OK. (เธอจะ 

ตองไมเปนไร) แสดงวาอกีฝายไมสบายหรือมีปญหา

บางอยาง จึงควรใหกําลังใจโดยการพูดวา Get better soon. 

(หายไวๆ นะ) 

60. The doctor:     _________, the fly. You’re dead. 

   A. Rest in peace 

 B. Get well soon 

 C. Go away 

 D. Take a nap 

*เฉลย: A – สังเกตจาก Keyword You’re dead. (เธอตาย

แลว) สํานวนที่ใชกับคนที่เสียชีวติคือ Rest in peace. (สูสุคติ

เถิด) 

61. Brain:     Hi, I’m Brian. __________with Dr. Max. 

   A. I need a dentist  

 B. I have an appointment 

 C. I have a problem with my belly 

 D. I come here too late 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword _with Dr. Max. (_กับ

หมอ Max) แสดงวามีอะไรบางอยางกับคุณหมอ ควรตอบ    

I have an appointment (ฉันมีนัด) 

 



 

 

 

62. Brain:    It would be nice if you gently pull out my 

          tooth. 

    Max:     ______. Your tooth will be taken care gently. 

 A. Don’t worry.  

 B. Shut up. 

 C. I’m sick of you. 

 D. Never mind. 

*เฉลย: A – สังเกตจาก Your tooth will be taken care 

gently. (ผมจะนิ่มนวลกับฟนของคุณใหมาก) แสดงวาคุณหมอ

ตองการใหคนไขหายกังวลโดยการพูดวา Don’t worry. 

63. Julie:     Hello, BKK Company. How may I help you? 

      Lilly:     Hello. _______________.  

  Julie:     Ah, sorry. He’s not in just now. 

 A. I see Mr. Peter.  

 B. Do you like Mr. Peter? 

 C. I would like to talk to Mr. Peter. 

 D. Do you want to call Mr. Peter? 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Ah, sorry. He’s not in just now. 

(โทษที เขาไมอยูนะตอนนี้) แสดงวาอีกฝายตองการพูดกับคนที่

ไมอยู จึงพูดวา I would like to talk to Mr. Peter. (ขอสายคุณ 

Peter) 

64. Julie:     Mr. Peter is out for coffee. ________. 

  Lilly:      Yes, please tell him Julie called. 

   A. Will you see him? 

 B. Do you want to speak with him? 

 C. Can you tell me where he is? 

 D. Do you want to leave a message? 

*เฉลย: D – สังเกตจาก Yes, please tell him Julie called. 

(คะ ชวยบอกเขาวา Julie โทรมา) ซึ่งเปนการฝากขอความ 

แสดงวาอกีฝายถามวา Do you want to leave a message? 

(จะฝากขอความไวไหม) 

65. Jones:     You are disturbing other people. 

  Sophia:    I’m so sorry. ___________. 

A. I will do it again. 

 B.   You’ll be regretted. 

 C.   You’ll be okay. 

 D.  I won’t do it again. 

*เฉลย: D – สังเกตจาก You are disturbing other people. 

(เธอกําลังรบกวนคนอื่นนะ) แสดงวาเราทําไมถูกจึงควรตอบวา  

I won’t do it again. (ฉันจะไมทําอีก) 

66. The man:     After work,________________. 

  The woman: Okay, what time can we meet?  

A. can you go out by yourself? 

 B.   let’s go out for dinner this evening. 

 C.   do you have kids? 

 D.   I have to leave now. See you. 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword what time can we 

meet? (เจอกันกี่โมงดี) แสดงวาอีกฝายนาจะเชิญชวนอะไร

บางอยาง คําตอบจึงเปน let’s go out for dinner this 

evening. (เย็นนี้หาไรกินกันดีกวา) 

67. The woman: I’m cooking. Will you come over? 

  The man:  ___________. I already had lunch. 

   A. I’m afraid I would skip. 

 B. I’m afraid I can. 

 C. Sure, when? 

 D. I’m starving, okay? 

*เฉลย: A – สังเกตจาก Keyword I already had lunch. 

(ฉันกินมื้อเที่ยงแลว) แสดงวาไมไปทานขาวกับอีกฝาย 

คําตอบจึงควรเปน I’m afraid I would skip. (คงตองขอผาน

ละละ) 

68. The man: This is the first time I see you. ____.  

             I’m Kyle. 

  The officer: Hello. I’m Susan. 

   A. Hello. How’s life? 

 B. I know you very well. 

 C. I don’t think we’ve met before. 

 D. Nice to see you again. 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Keyword __ first time I see you 

(__ครั้งแรกที่พบคุณ) เมื่อเปนครั้งแรกที่เจอกันแสดงวาไม

เคยเจอกันมากอน จึงควรตอบวา I don’t think we’ve met 

before.  (ฉันวาเราคงไมเคยเจอกันมากอน) 

69. The man: It’s nice to see you Susan. ___________. 

  The officer: I’m from England. 

   A. What country do you like most? 

 B. What’s your language? 

 C. Where did we meet? 

 D. Where are you from? 

*เฉลย: D – สังเกตจากคําตอบ I’m from England. (ผมมา 

 



 

 

 

จากประเทศอังกฤษ) แสดงวาอีกฝายถามถึงบานเกิด จึงควร

ตอบวา  Where are you from? (คุณมาจากที่ไหน) 

70. The officer: You two got a scholarship and I heard  

    you are going to USA.___________. 

   A. Don’t call me. I don’t want to hear it. 

 B. Congratulations! Write me sometimes. 

 C. Talk to you later. I’m busy. 

 D. See you in India. I’m flying there. 

*เฉลย: B – สังเกตจาก Keyword You two got a scholarship 

(เธอสองคนไดรับทุนการศึกษา) แสดงวาควรแสดงความยินดี 

จึงควรตอบ Congratulations! Write me sometimes. (ดีใจ

ดวยนะ เขียนจดหมายมาหาฉันบางละ) 

71. The dad: Don’t go with strangers. OK? 

  The son: Alright, dad. 

  The dad: Good bye. ______________. 

     The son: As soon as I get off the plane. 

   A. Hope to see you again. 

 B. See you there. 

 C. Call me when you arrive. 

 D. Fly me to USA. 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Keyword As soon as I get off the 

plane.  (ทันทีที่ลงจากเครื่องเลย) แสดงวาอกีฝายนาจะพูด

อะไรบางอยางที่เขากับสถานการณ ในที่นี้คือ Call me when 

you arrive. (ถึงแลวโทรหาดวยนะ) 

72. The guest: My TV can’t be turned on. Can you change 

             me the new one? 

  The housekeeper: _____, but I’ll find someone to fix it. 

   A. Sorry, I’m afraid I can’t. 

 B. Of course, you can. 

 C. No problem. 

 D. Sure, why not. 

*เฉลย: A – สังเกตจาก Keyword but I’ll find someone to fix 

it.  (แตจะหาคนมาซอมให) แสดงวาผูพูดนาจะไมสามารถทํา

อะไรบางอยางใหได แตจะหาคนอื่นมาทําแทน จึงควรตอบ 

Sorry, I’m afraid I can’t. (ขอโทษคะ เกรงวาจะทําใหไมได) 

73. The guest: _________at room No. 203. I’m starving. 

  The operator: Sure, what would you order? 

   A. I’m buying a new TV 

 B. I want to cancel my breakfast 

 C. I want to order some food 

 D. I need a bathtub 

*เฉลย: C – สังเกตจาก Keyword I’m starving. (ฉันหิว

มากๆ) แสดงวาผูพูดตองการสั่งอาหาร จึงควรตอบ I want 

to order some food (ฉันอยากสั่งของกิน) 

74. The guest: My air-con is broken. 

  The operator: OK,__________. 

   A. I’ll change your money. 

 B. I’ll change your blanket. 

 C. I’ll give you some beer. 

 D. I’ll change the room for you. 

*เฉลย: D – สังเกตจาก My air-con is broken. (เครื่อง 

ปรับอากาศพัง) แสดงวาพนักงานรับโทรศัพท (Operator) จะ

เปลี่ยนหองให โดยการพูดวา I’ll change the room for you.  

75. The guest: I want to check-out now. 

  The officer: Alright.__________. 

   A. Please return the tax. 

 B. Please return the room key. 

 C. Please return the taxi. 

 D. Please return the towel. 

*เฉลย: B – สังเกตจาก I want to check-out now.        

(ฉันตองการเช็คเอาท) เมื่อแจงออกจากหองพนักงานจึง

ตอบกลับวา Please return the room key. (กรุณาคืนกุญแจ

ดวยครับ / คะ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Part B: Structure 

Direction: This part measures your ability to use standard written English. You will choose the word, phrase or sentence 

that is most meaningful and grammatically correct. 

คําสั่ง: แบบทดสอบสวนนี้วัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกตองตามหลักการเขียน เลือกคํา วลีหรือประโยคที่สื่อ

ความหมายเหมาะสมและถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ 
 

76. The woman: All I know about my boyfriend is that ____ 

 monkey is living with_________in his house. 

   A. his, my 

 B. his, him 

 C. him, his 

 D. him, my 

*เฉลย: B – สังเกตจาก boyfriend เปนผูชาย ลิงของเขาจึงเปน 

his monkey และลงิตัวนั้นก็อยูในบานกับ เขา แสดงวา เขาใน

ที่นี้ถูกอยูอาศัยดวยจึงกลายเปนกรรม him  

77. The monkey: I and my master have to go to London for 

a while, his girlfriend will miss________, and we will think 

of_____also. 

   A. us, she 

 B. she, us 

 C. he, us 

 D. us, her 

*เฉลย: D – สังเกตจาก I and my master ซึ่งมี 2 บุคคล และ

ถูกแฟนของเขาคิดถึง แสดงวา I and my master โดนกระทํา 

(โดนคิดถึง) จึงเปนกรรม us และผูหญิงก็ถูก I and my master  

คิดถึงเชนกัน จึงเปนกรรมดวย her 

78. The monkey: When I am naughty, I always blame_____ 

for not being a good boy, not others. 

   A. himself 

 B. itself 

 C. myself 

 D. yourself 

*เฉลย: C – สังเกตจาก not others (ไมใชคนอื่นๆ) เมื่อไมใชคน

อื่น ก็ตองหมายถึงตัวเอง myself 

79. The man: Yesterday, I saw the soldiers. None of them 

had brought________guns. They fought with bare hands. 

   A. their 

 B. thiers 

 C. they 

 D. themselves 

*เฉลย: A – สังเกตจาก I saw the soldiers (ฉันเห็นทหาร

หลายคน) เมื่อทหารหลายคนการแสดงความเปนเจาของ

ของคนหลายคนคือ their 

80. The man: I parked my bike next to________.   

  The woman: Hmm, I didn’t notice that.   

   A. our 

 B. yours 

 C. you 

 D. mine 

*เฉลย: B – สังเกตจาก I parked my bike next to__ (ฉัน

จอดรถไวขางๆ___) และมีคูสนทนาอกีคน แสดงวาจอดรถไว

ขางๆ รถของอีกฝาย สรรพนามแสดงความเปนเจาของของ

คนที่เราคุยดวยคือ yours 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. The woman: I joined the Killer Karaoke____the 

seventh_____March in 2014.    

   A. in, of 

 B. on, in 

 C. on, of 

 D. in, on 

*เฉลย: C – สังเกตจาก the seventh ซึ่งเปนวันที่ ใหใช on และ 

March in 2014 เปนเดือนที่มีวันที่ขางหนาใช of 

82. The woman: In Thailand, the weather_______April is 

hotter than the other months, especially_______noon.    

   A. at, on 

 B. at, in 

 C. on, at 

 D. in, at 

*เฉลย: D – สังเกตจาก April ซึ่งเปนเดือนที่ไมมีวันที่นําหนา ให

ใช in และ noon ซึ่งเปนจุดของเวลา คือเวลา 12.00 น. ใหใช at 

83. According to the research, Thai women are not 

enthusiastic about________.    

   A. exercising 

 B. exercise 

 C. to exercise 

 D. to exercising 

*เฉลย: A – คําที่ตามหลัง about มักอยูในรูปคํานาม ในที่นี้คือ  

exercising คือคํานามจากการเติม -ing 

84. _____the Mother Day, I usually give jasmine flowers 

to my mom_____a present.  

   A. In, as 

 B. As, in 

 C. As, on 

 D. On, as  

*เฉลย: D – สังเกตจาก the Mother Day ซึ่งเปนวัน ใหใช 

on และ a present เปนสิ่งของตัวเลือกท่ีเหมาะที่สุดคือ as 

(เปน, เหมอืนวา) 

85. The woman: I am not familiar with______worms on 

my head while singing. 

   A. has 

 B. have 

 C. having 

 D. to have 

*เฉลย: C – คําที่ตามหลัง with มักอยูในรูปคํานาม ในที่นี้

คือ having คือคํานามจากการเติม -ing 

86. The woman: ______5 o’clock, I usually go for a walk 

in the park. 

   A. On 

 B. In 

 C. At 

 D. Of 

*เฉลย: C – จุดของเวลา (05.00) ใช at  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Mix: What do you want on your pizza? 

  Max: I want___________, squid and pepper. 

   A. some chicken 

 B. some chickens 

 C. any chicken 

WW. D. any chickens 

*เฉลย: A – สังเกตจากประโยคของ Max เปนประโยคบอกเลา

จึงควรเลือก some และเนื้อไก chicken เปนสิ่งที่นับไมได จึงไม

สามารถเติม –s ได หาก chickens เติม –s จะแปลวาไกเปน

ตัวๆ บน pizza คงไมมีไกเปนตัวๆ ใชไหมครับ? 

88. The customer: I don’t see________pieces of ham 

and sausage on my pizza. Where are they? 

   A. some 

 B. any 

 C. a 

     D. an 

*เฉลย: B – สังเกตจาก I don’t see เปนประโยคปฏิเสธ จึง

ควรเลือก any และ pieces ม ี–s แสดงวาจํานวนมากกวา 1 

ไมสามารถใช a, หรือ an ไดแนนอนครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. The woman: _____you stop hurting me, please? 

   A. Must 

 B. Will 

 C. Should 

 D. Could 

*เฉลย: D – Could เปนคําที่มักถูกใชเม่ือตองการรองขอ 

(Making requests) อยางสุภาพ 

90. The ostrich: _______you be so kind as to give my 

eggs back, please? 

 The woman: Oh, alright. Here you are. 

   A. Would 

 B. Should 

 C. Will 

    D. Do  

*เฉลย: A – Would เปนคําที่มักถูกใชเมื่อตองการรองขอ 

(Making requests) อยางสุภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. Jane: You have a sore throat, haven’t you? I think  

     you_______drink some lemon juice. 

 Somchai: Sounds great! Give me a glass of that. 

   A. what 

 B. may 

 C. must 

 D. should 

*เฉลย: D – should เปนคําที่มักถูกใชเม่ือตองการเสนอแนะ

หรือใหคําแนะนํา (Making suggestions)  

92. Dr. New: You________eat more fruit and vegetable.  

          Or you’ll be sick. 

 Somchai: Oh, really? Okay.  

   A. may 

 B. might 

 C. must 

 D. will 

*เฉลย: C – must เปนคําที่มักถูกใชเม่ือตองการออกคําสั่ง 

(Directives)  

93. Somchai: When I was at school, I_____to wear a boy’s 

uniform all the time. That was sad for me. I liked wearing    

a skirt more. 

   A. have 

 B. could 

 C. can 

 D. may 

*เฉลย: A – have to เปนคําที่มักถูกใชเมื่อตองการออกคําสั่ง  

ในลักษณะเปนขอบังคับที่เปนกฎใหปฏิบัติ (Obligations) 

94. Somchai: You______take off your shoes before going 

into the sermon hall. 

   A. may 

 B. could 

 C. should 

 D. can 

*เฉลย: C – should เปนคําที่มักถูกใชเม่ือตองการเสนอแนะ

หรือใหคําแนะนํา (Making suggestions)  

95. Somchai: Born to be a woman. You_______not stop 

being a beauty! 

   A. may 

 B. are 

 C. should 

 D. does 

*เฉลย: C – should เปนคําที่มักถูกใชเม่ือตองการเสนอแนะ

หรือใหคําแนะนํา (Making suggestions)  

 

-With love- 

-Good luck- 

 


