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Direction :  Choose the best answer. 
At a restaurant   
Waiter : Here’s your order, madam - today’s house special, 

Chicken stile. 
Woman : Great. ..........1.......... 
Waiter : How much chicken would you like, madam? 
Woman : ..........2.......... 
Waiter : Certainly. Here you are. And here are the vegetables.  
    ..........3.......... 
Woman : Oh, yes, please. Great. ..........4.......... 
Waiter : And some peas? 
Woman : Just a few, thanks. 
Waiter : ..........5.......... They’re very good today. 
Woman : Oh, well, I think I’ll have, say, five. 
Waiter : ..........6.......... Here you are, madam. 
Woman : Oh, and do you have any bread? 
Waiter : Of course. ..........7.......... Would you like some butter? 
Woman : No, thank you. That’s fine. 
Waiter : Well, I hope you enjoy your meal. 
Woman : What? ..........8.......... It’s for my dog. I’ll just have a small 

salad, thanks!  
1. 1) It looks delicious. 2) No, thanks. 
 3) But I’m not hungry. 4) But I don’t like chicken.  
2. 1) I don’t want to eat now. 2) Yes, please. 
 3) A lot, please.   4) It depends on you.  
3. 1) How many carrots would you like? 
 2) Would you like some carrots? 
 3) Do you like carrots? 
 4) Would you like to see carrots?  
4. 1) But I don’t like carrots. 2) Did you cook them? 
 3) Can I have some, please? 4) They look very good.  
5. 1) How many potatoes do you want? 
 2) There are many potatoes. 
 3) How many potatoes do you have? 
 4) We also have potatoes.  
6. 1) Sorry, they’re gone. 2) Certainly. 
 3) No way.   4) Help yourself.  
7. 1) Help yourself.   2) Would you like some bread? 
 3) Here it is.   4) Sorry, it’s gone, too.  
8. 1) Thank you very much. 2) I’m sorry. 
 3) Poor you.   4) Oh, it’s not for me. 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา 
ที่รานอาหารแหงหนึ่ง 
บริกร : อาหารที่สั่งไวไดแลวครับ คุณผูหญิง เปน Chicken stile รายการ

อาหารพิเศษประจําวันนี้จากทางรานครับ  
ลูกคาหญิง : ดีเลยคะ ดูทาทางจะอรอยนะ 
บริกร : จะรับไกปริมาณเทาไรครับ 
ลูกคาหญิง : ขอเยอะๆ เลยคะ 
บริกร : ไดเลยครับ นี่ครับ แลวนี่ก็ผักครับ จะรับแครอทสักหนอยไหมครับ 
ลูกคาหญิง : ออ รับคะ เยี่ยมเลย ดูนาทานจัง 
บริกร : แลวถั่วละครับ 
ลูกคาหญิง : แคนิดหนอยพอคะ ขอบคุณคะ 
บริกร : จะรับมันฝรั่งกี่ชิ้นดีครับ วันนี้สวยๆ ทั้งนั้นเลย 
ลูกคาหญิง : เออ...ฉันขอเปน...หาชิ้นแลวกันคะ 
บริกร : ไดเลยครับ นี่ครับ คุณผูหญิง 
ลูกคาหญิง : ออ...แลวมีขนมปงหรือเปลาคะ 
บริกร : มีครับ นี่ครับ จะรับเนยไปดวยไหมครับ 
ลูกคาหญิง : ไมละคะ ขอบคุณ แคนี้แหละคะ 
บริกร : เออ...ขอใหรับประทานอาหารอยางอรอยนะครับ 
ลูกคาหญิง : วาไงนะคะ เออ...อาหารนี่ไมใชของฉันหรอกคะ เปนอาหารสําหรับ

สุนัขของฉันตางหาก ฉันทานแคสลัดหอเล็กๆ เอง ขอบคุณนะคะ  
1. เฉลย 1) It looks delicious. 
   สังเกตไดจากที่ลูกคาหญิงพูดวา Great. ซึ่งมีนัยเหมือนเปนการ

ตอบรับ เพราะฉะนั้น ตัวเลือก 1) จึงเปนคําตอบที่เหมาะสมที่สุด 
  2) ยังไมรับ ขอบคุณคะ 
  3) แตฉันยังไมหิว 
  4) แตฉันไมชอบรับประทานไก  
2. เฉลย 3) A lot, please. 
   เพราะบริกรถามปริมาณอาหารที่ลูกคาตองการ ฉะนั้น คําตอบจึงตอง

เปนการบอกปริมาณอาหารที่ตองการจะรับประทาน 
  1) ฉันยังไมตองการรับประทานตอนนี้ 
  2) รับคะ 
  4) แลวแตคุณ ถึงแมวาจะใชตอบคําถามของบริกรได แตโดยปกติแลว 

ลูกคาจะไมใหบริกรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่ตัวเองตองการ
จะรับประทาน 

3. เฉลย 2) Would you like some carrots? 
   สังเกตไดจากคําพูดของลูกคาหญิงที่วา Oh, yes, please.  
  1) คุณตองการแครอทปริมาณเทาไรครับ 
  3) คุณชอบรับประทานแครอทไหมครับ ผิด เพราะคําตอบของลูกคาหญิง

มีคําวา please แสดงวาลูกคาหญิงตองการจะรับประทานแครอท แตสําหรับ
คําถามในตัวเลือก 3) ตองการคําตอบแควา Yes. หรือ No. 

  4) คุณตองการเห็นแครอทไหมครับ  
4. เฉลย 4) They look very good. 
   สอดคลองกับคําพูดของลูกคาหญิงวา Great.  
  1) แตฉันไมชอบแครอท 
  2) คุณทํา/ปรุงใหสุกมาแลวใชไหม 
  3) ขอสักหนอยไดไหมคะ ถึงแมวาจะสอดคลองกับคําวา Great. แต

วากอนหนานี้บริกรถามแลววา Would you like some carrots? และลูกคาหญิง
ก็ตอบไปแลววา Oh, yes, please.  

5. เฉลย 1) How many potatoes do you want? 
   สังเกตไดจากคําพูดของลูกคาหญิงที่วา Oh, well, I think I’ll 

have, say, five.  
  2) มีมันฝรั่งหลายหัว/ชิ้น 
  3) คุณมีมันฝรั่งเทาไร 
  4) มีมันฝรั่งดวยนะครับ  
6. เฉลย 2) Certainly. 
   สอดคลองกับคําพูดของบริกรตอจากนั้นวา Here you are, madam.  
  1) ขอโทษครับ หมดแลวครับ 
  3) ไมมีทาง 
  4) บริการตัวเองแลวกันครับ  
7. เฉลย 3) Here it is. 
   สอดคลองกับที่ลูกคาหญิงถามวา Do you have any bread? 

แลวบริกรตอบวา Of course.  
  1) บริการตัวเองแลวกันครับ 
  2) คุณตองการรับประทานขนมปงไหมครับ 
  4) ขอโทษครับ หมดเหมือนกันครับ  
8. เฉลย 4) Oh, it’s not for me. 
   เมื่อบริกรพูดวา Well, I hope you enjoy your meal. แตลูกคาหญิง

อธิบายวา It’s for my dog. เพราะฉะนั้น ประโยคที่ลูกคาหญิงพูดกอนหนานี้
จะตองมีใจความขัดแยงกับ 2 ประโยคที่กลาวมาขางตน ประโยคในตัวเลือก 4) 
จึงเหมาะสมที่สุด 

  1) ขอบคุณมากๆ คะ 
  2) ขอโทษคะ 
  3) คุณนาสงสารจัง  
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


