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Choose the best alternative to complete the dialogue.  
1. Dave : If you don’t hurry, we’ll be late for the play. 
 Pete : There’s plenty of time. .................... 
 1) Why are you in a hurry? 2) I’m rather worried. 
 3) I should be more thankful. 4) Please don’t scold me.  
2. A : What do you think about this plant? 
 B : .................................................. 
 1) It’s not my responsibility. 2) It’s very kind of you.  
 3) I really don’t want to. 4) I think I will.  
3. On the telephone 
 Man : Would you tell Paul to call me back? My number is ... . 
 Woman : Oh, ....................! I’ll get a piece of paper. 
 1) hold at  2) hold on 3) hold off 4) hold out 
 
At a mobile phone shop  
Salesperson : Can I help you? 
Customer  : I dropped my mobile phone and it’s broken. .........4......... 

here for me? 
Salesperson : Well, .........5......... . ... It’s broken pretty badly, .........6......... . 

I don’t think it can be repaired. 
Customer  : .........7......... Well, I think I should look for a new one. 
Salesperson : Yes. That’s a good idea. Have you looked at any of 

ours yet? 
Customer  : Yes. A little, but I haven’t seen anything I 

like .........8......... . 
Salesperson : But you can look for one from our catalogues.  
4. 1) Can you put them up 2) Could you fix it 
 3) Could you make it up 4) Should you repair it  
5. 1) let’s look at it   2) let me look for it 
 3) let me have a look at it 4) let’s have a look for it  
6. 1) though 2) actually 3) however 4) specifically  
7. 1) I was afraid of that. 2) I’m sorry. 
 3) Never mind that.  4) It’s pretty lucky.  
8. 1) recently   2) so far 
 3) at present   4) , by the way 

 
 
 
 
 
 
 
   

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) Why are you in a hurry? 
   เดฟ : ถานายไมรีบ พวกเราจะไปดูละครเวทีสายนะ 
   พีท : มีเวลาอีกตั้งเยอะ ทําไมนายตองรีบดวย 
   Why are you in a hurry? = ทําไมนายตองรีบดวย 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  2) I’m rather worried. = ฉันคอนขางกังวล 
  3) I should be more thankful. = ฉันควรรูสึกขอบคุณมากกวานี้ 
  4) Please don’t scold me. = โปรดอยาดาฉันเลย  
2. เฉลย 1) It’s not my responsibility. 
   เอ : คุณคิดอยางไรเกี่ยวกับโรงงานนี้ 
   บี : มันไมใชหนาที่ความรับผิดชอบของผม 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  2) It’s very kind of you. = เปนความกรุณาของคุณอยางยิ่ง 
  3) I really don’t want to. = ฉันไมไดตองการ/อยากทําเลยจริงๆ 
  4) I think I will. = ฉันคิดวาฉันจะทํา  
3. เฉลย 2) hold on 
   hold on = รอสักครู (ภาษาพูด) 
 
ที่รานโทรศัพทมือถือแหงหนึ่ง 
พนักงานขาย : มีอะไรใหชวยไหมครับ 
ลูกคา : ฉันทําโทรศัพทมือถือตก แลวมันก็เสีย คุณชวยซอมใหฉันที่นี่

หนอยไดไหมคะ 
พนักงานขาย : เออ... ขอดูหนอยนะครับ ... ที่จริง โทรศัพทมือถือเสีย

คอนขางมากเลยครับ ผมไมคิดวามันจะซอมไดแลวละครับ 
ลูกคา : ฉันก็นึกกลัวอยูแลววาจะเปนอยางนั้น เอิ่ม... ฉันวาฉันคงตอง

หาซื้อโทรศัพทมือถือเครื่องใหมแลวละคะ 
พนักงานขาย : ครับ ดีเลยครับ คุณไดลองดูโทรศัพทมือถือของทางบริษัทเรา

ไวบางหรือยังครับ 
ลูกคา : คะ ก็ดูมาแลวนิดหนอย แตฉันยังไมเจอรุนที่ชอบสักเครื่อง

เลยจนถึงตอนนี้ 
พนักงานขาย : แตคุณจะลองมองหาสักเครื่อง (ที่คุณชอบ) จากแคตาล็อกของ

ทางเราก็ไดครับ  
4. เฉลย 2) Could you fix it 
   Could you fix it = คุณชวยซอมใหหนอยไดไหม 
   มีความหมายเหมาะสมกับสถานการณที่สุด 
  1) Can you put them up = คุณชวยนํามันออกมาขายใหหนอยไดไหม 
  3) Could you make it up = คุณชวยประกอบมันใหครบสวนไดไหม 
  4) Should you repair it = คุณควรจะซอมมันไหม 

5. เฉลย 1) let’s look at it 
   let’s look at it = ขอดูหนอย 
   เพราะ look at ในที่นี้มีความหมายวาตรวจดูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อหา

แนวทางวาควรจัดการอยางไรกับสิ่งนั้นตอไป (ในประโยคนี้อาจใช let me look 
at it แทนก็ได)  

  2) let me look for it = ฉันขอหามันใหเจอกอน 
  3) let me have a look at it = ฉันขอดูหนอย มีความหมายเพียง

ขอดู ไมไดมีความหมายวาตรวจดูเพื่อจะซอม 
  4) let’s have a look for it = ชวยกันหามันใหเจอเถอะ  
6. เฉลย 2) actually 
   actually = ที่จริง 
   ใชเพื่อกลาววาเหตุการณเปนเชนนั้นจริง หรือนามที่กลาวถึงมีลักษณะ/

สภาพเชนนั้นจริง (ดังเชนในบทสนทนานี้ พนักงานขายดูสภาพโทรศัพทมือถือที่
ลูกคานํามาใหซอม แลวพบวามันเสียหายคอนขางมาก จึงแจงใหลูกคาทราบ
ตามตรงวาโทรศัพทมือถือที่นํามาซอมนั้นเสียหายจนกระทั่งซอมไมไดแลว) ในกรณี
นี้อาจใช in fact แทนได 

  1) though และ 3) however ผิด เพราะถาอยูทายประโยค จะมี
ความหมายใกลเคียงกัน โดยตางก็ใชเชื่อมขอความที่มีใจความขัดแยงกับประโยค
ขางหนา แตในบทสนทนาสวนนี้ไมมีขอความที่ขัดแยงกันปรากฏอยูเลย 

  4) specifically = โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความหมายไมสอดคลองกับ
บทสนทนา  

7. เฉลย 1) I was afraid of that. 
   I was afraid of that. = ฉันก็นึกกลัวอยูแลววาจะเปนอยางนั้น  
   เพราะสอดคลองกับความรูสึกของลูกคา ซึ่งกังวลอยูแลววาโทรศัพท 

มือถือของตนจะเสียหายมากจนซอมไมได 
  2) I’m sorry. = ฉันขอโทษ ใชพูดเพื่อขอโทษเมื่อทําใหผูอื่นเดือดรอน

รําคาญใจ แตถาพูดวา I’m sorry to hear it. (แปลวา ฉันเสียใจที่ทราบเรื่องนี้) 
ก็จะเปนคําตอบที่ถูกได 

  3) Never mind that. = ชางมันเถอะ ใชตอบรับคําขอโทษตามมารยาท 
  4) It’s pretty lucky. = ยังโชคดีอยู  
8. เฉลย 2) so far 
   so far = จนถึงตอนนี้ 
   นิยมใชใน Present Perfect Tense มีความหมายในบทสนทนานี้

วา เทาที่ดูมา ยังไมมีโทรศัพทมือถือเครื่องที่ชอบเลย 
  1) recently = ในระยะหลังนี้, เมื่อเร็วๆ นี้ 
  3) at present = ในปจจุบันนี้ 
  4) , by the way = เออนี่, วาแต ... , ลืมบอกไป ใชกลาวนําเพื่อ

เปลี่ยนเรื่องสนทนา  
หมายเหตุ by the way เปนวลีที่ใชเมื่อตองการเปลี่ยนเรื่องที่จะสนทนา  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อเพิ่งนึกเรื่องใหมที่ตองการจะสนทนาขึ้นได วลี by the way จะวางไว
ตนประโยค กลางประโยค หรือทายประโยคก็ได แตเมื่อนํามาเขียน จะตองใช
เครื่องหมาย comma ดวยเสมอ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


