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 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 4/5)  
  
Direction : Choose the best alternative for each item to 

complete the following dialogue. 
At an international conference.  
Mike : Thank you for coming, Andrea. 
Andrea : ..........1.......... . 
Mike : Wow, ..........2.......... . 
Andrea : Thank you. ..........3.......... . You never change, do you?  
Mike : ..........4..........! You are really gorgeous. What else can I 

say? 
Andrea :  ..........5..........  
Mike : She’s perfectly fine although it seems like she can never 

stop eating. ..........6.......... she’s eating for two. ..........7.......... . 
Andrea : Not at all. I’m curious ..........8.......... . 
Mike : ..........9.......... . 
Andrea : Come on! Stop pulling my legs. How come? 
Mike : ..........10..........  
Andrea : Sure. Hopefully, it will be quite soon.  
1. 1) It’s my great honor 2) You’re welcome 
 3) Never mind   4) It’s fun  
2. 1) you look fabulous 2) please take a seat 
 3) your presentation is excellent 4) let me give you a ride  
3. 1) You’re flattering me again 2) It’s very kind to you 
 3) Don’t mention it  4) You’re always helpful  
4. 1) Don’t be silly   2) Come on 
 3) Definitely   4) Not at all   
5. 1) By the way, how is your wife? 
 2) Is your wife alright? 
 3) Your wife is more beautiful for sure. 
 4) I don’t know.  
6. 1) I guess    2) I suppose it’s because 
 3) It’s strange that  4) She’s fat as   
7. 1) I think this is the reason 
 2) But I just love the way she is 
 3) Thank you for your concern 
 4) You give me a compliment again  
8. 1) to see how she looks 
 2) to know more about her 
 3) to say congratulations to her  
 4) to visit you guys 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. 1) Not like your typical mother look  
 2) I’ll introduce you to her 
 3) I’ll forward your message to her 
 4) I’ll be glad if you come  
10. 1) Why don’t you come and see for yourself? 
 2) I’m glad I’ll finally get to know her. 
 3) I’d like that.  
 4) Do you think I should?  
 

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา 
การประชุมระหวางประเทศวาระหนึ่ง 
ไมค : ขอบใจที่มานะ แอนเดรีย 
แอนเดรีย : ยินดีจะ 
ไมค : วาว เธอดูดีนะเนี่ย 
แอนเดรีย : ขอบใจนะ เธอยอเราอีกแลวนะ เธอเองก็ยังไมเปลี่ยนเลย 
ไมค : ไมเอานะ เธอนะสวยจริงๆ เราจะพูดวาอะไรไดอีกละ 
แอนเดรีย : วาแตภรรยาเธอเปนยังไงมั่ง 
ไมค : เขาก็ยังสบายมากๆ เลยละ แมวาเขาจะทานไมไดหยุดไมไดหยอนก็

เถอะ เราเขาใจวาคงเพราะทานเผื่ออีกคน ขอบใจนะที่เปนหวง 
แอนเดรีย : ไมเปนไรจะ เราเองก็ชักอยากรูแลวละวาเขาเปนยังไง 
ไมค : ไมใชลักษณะคุณแมตามแบบฉบับอยางเธอก็แลวกัน 
แอนเดรีย : เดี๋ยวเถอะ เลิกแซวเราไดแลว ทําไมเหรอ 
ไมค : เธอก็มาเจอเขาเองเลยสิ 
แอนเดรีย : แนนอน หวังวาจะไดไปเจอเร็วๆ นี้แหละ  
1.  เฉลย 2) You’re welcome 
   จากบทสนทนา จะเห็นไดวาทั้งสองคนเปนเพื่อนกัน ดังนั้นควรจะ

ใช You’re welcome. ตอบรับคําขอบคุณจึงจะเหมาะสมที่สุด 
  1) เปนเกียรติอยางยิ่งของฉัน 
  3) ไมเปนไร ใชตอบรับคําขอโทษตามมารยาท 
  4) สนุกดี  
2.  เฉลย 1) You look fabulous 
   สังเกตไดจากคําขอบคุณของแอนเดรีย แสดงวาทั้งสองคนกําลัง

สนทนากันเรื่องรูปลักษณของแอนเดรียอยู  
  2) กรุณานั่งลง 
  3) การนําเสนอของคุณดีเยี่ยม 
  4) ใหฉัน(ขี่รถ)ไปสงคุณนะ  
3.  เฉลย 1) You’re flattering me again 
   เมื่อตอบรับคําชมแลว แอนเดรียก็พูดเปนเชิงถอมตัววาชมกันอีกแลว  
   flatter (v.) แปลวา ชม หรือยกยอ 

  2) เปนความกรุณาอยางยิ่งของคุณ 
  3) ไมเปนไร, ชางมันเถอะ ใชตอบรับคําขอโทษ 
  4) คุณนี่เอื้อเฟอเผื่อแผอยูตลอดเลย  
4.  เฉลย 2) Come on  
   เมื่อแอนเดรียพูดถอมตัว ไมคก็พูดในทํานองที่วาอยาถอมตัวเลย 

แอนเดรียสวยจริงๆ ดังนั้นคําพูดที่เหมาะสมที่สุดในบริบทนี้ก็คือ Come on! 
  1) อยาโง/งี่เงาไปหนอยเลย ไมสัมพันธกับบริบทและไมสุภาพ 
  3) แนนอนละ, แหงอยูแลว 
  4) ไมเปนไร  
5. เฉลย 1) By the way, how is your wife? 
   วลี by the way จะใชเพื่อเปลี่ยนหัวขอสนทนาจากเรื่องหนึ่งไปเปน

อีกเรื่องหนึ่ง 
  2) ภรรยาคุณสบายดีใชไหม 
  3) ภรรยาคุณตองสวยขึ้นแนๆ เลย 
  4) ฉันไมทราบ   
6. เฉลย 2) I suppose it’s because 
   ไมคบอกแอนเดรียวาภรรยาของเขารับประทานเกงมาก แลวบอก

เหตุผลดวยวารับประทานอาหารสําหรับสองคน (เดาไดวาเธอกําลังตั้งครรภ) ฉะนั้น 
ใช because จึงเหมาะสมที่สุด 

  1) ฉันเดาวา 
  3) แปลกตรงที่..., แปลกที่วา 
  4) เธออวนอยางกับ  
7. เฉลย 3) Thank you for your concern 
   สังเกตไดจากที่แอนเดรียตอบวา Not at all. แสดงวาไมคขอบคุณที่

แอนเดรียถามถึงภรรยาของเขา 
  1) ฉันคิดวานี่เปนเหตุผล 
  2) แตฉันก็รักในแบบที่เธอเปน 
  4) คุณ(เอยปาก)ชมฉันอีกแลวนะ  
8. เฉลย 1) to see how she looks 
   เพราะความหมายสัมพันธกับคุณศัพท curious ซึ่งแปลวา อยากรู

อยากเห็น 
  2) ที่จะไดรูจักเธอมากขึ้น ไมใชคําตอบ เพราะอนุมานไดจากบท

สนทนาวาแอนเดรียนาจะรูจักกับภรรยาของไมคอยูแลว 
  3) ที่จะแสดงความยินดีกับเธอ 
  4) ที่จะไปเยี่ยมพวกเธอ   
9. เฉลย 1) Not like your typical mother look 
   เพราะเปนคําพูดที่ทําใหแอนเดรียแสดงความแปลกใจ 

 2) ฉันจะแนะนําคุณใหเธอรูจัก 
  3) ฉันจะบอกคําพูด/ขอความที่คุณฝากมาใหเธอทราบ 
  4) ฉันจะดีใจถาคุณมา  
10. เฉลย 1) Why don’t you come and see for yourself? 
   เพราะสัมพันธกับบทสนทนากอนหนานั้นที่พูดถึงรูปลักษณของ

ภรรยาของไมคและแอนเดรียอยากจะพบเธอ ไมคจึงเสนอแนะใหแอนเดรียมา
เยี่ยมภรรยาของเขา 

  2) ฉันยินดีที่จะไดรูจักกับเธอในที่สุด 
  3) ฉันตองการอยางนั้น 
  4) คุณคิดวาฉันควรทําหรือ   
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

กริยาในวลีทั้งสองนี้ไมเหมาะจะใช
รวมกับคุณศัพท curious 


