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Choose the best alternative to complete the dialogue. 
(Items 1-5)  
Graham : Do you have room for dessert? 
Halle : ..........1.......... I think I’ll go for the homemade apple pie. 
Graham : All right, ..........2.......... . 
Halle : ..........3.......... The coconut delight sounds scrumptious. 
Graham : ..........4.......... I’ll go for that, too. 
Halle : ..........5.......... I heard their lemon chiffon cake is to die for.  
1. 1) Not at all.   2) Pardon? 
 3) Yes, indeed.   4) Thanks a lot.  
2. 1) let’s go now   2) let’s get that  
 3) let it be   4) let’s check it  
3. 1) Be quiet.   2) Calm down. 
 3) Nice talking to you. 4) Wait a minute.  
4. 1) I changed my mind. 2) You are absent-minded. 
 3) It crossed your mind. 4) You are on my mind.  
5. 1) Go out.   2) Luckily, 
 3) Hold on!   4) Listen. 
 
Read the following information, then answer the questions. 
(Items 6-7)  

Phuket (HKT) – Bangkok : Don Mueang (DMK) 
Frequency Flight Origin Destination Depart Arrive 

Daily FD3036 HKT DMK 06:00 07:20 
Daily FD3020 HKT DMK 08:00 09:25 
Daily FD3019 DMK HKT 05:50 07:10 
Daily FD3037 DMK HKT 08:05 09:20  

6. Alice arrived in Phuket at 09.20 a.m. At what time did she leave 
Don Mueang?  

 1) 05.50 a.m.   2) 06.00 a.m. 
 3) 08.00 a.m.   4) 08.05 a.m.  
7. Which flight John has to take if he wants to arrive Don Mueang before 

09.00 a.m.? 
 1) FD3037   2) FD3036 
 3) FD3020   4) FD3019 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําศัพทที่นาสนใจ (ขอ 1-5) 
room (n.) = ที่วาง 
go for (phrasal verb) = เลือก  
homemade (adj.) = ทํา/ผลิตขึ้นเองในครัวเรือน 
scrumptious (adj.) = อรอย (ภาษาพูด) 
to die for = ดีมากๆ, ควรคาที่จะครอบครอง, นาปรารถนา, สําคัญ (สแลง) 
 
คําแปลบทสนทนา 
เกรเอิม : อิ่มหรือยัง จะทานของหวานอีกไหม 
ฮัลลี : แนนอน ฉันกะวาจะซื้อพายแอปเปลที่ทําขายเองตามบานนะ 
เกรเอิม : อืม ได เอาอยางนั้นแหละ 
ฮัลลี : รอเดี๋ยว ขนมมะพราวก็อรอยเหาะเลยนะ 
เกรเอิม : ฉันเปลี่ยนใจแลว ซื้อขนมมะพราวดวยละกัน 
ฮัลลี : รอกอน ฉันวาชิฟฟอนเคกรสมะนาวก็อรอยมากเลยนะ  
1. เฉลย 3) Yes, indeed. 
   Yes, indeed. = แนนอน 
   สังเกตไดจากประโยคที่ฮัลลีพูดตอมา 
  1) Not at all. = ไมเลยซักนิดเดียว 
  2) Pardon? = อะไรนะ, วาไงนะ ใชเมื่อตองการใหอีกฝายทวนคําพูดซ้ํา 
  4) Thanks a lot. = ขอบคุณมาก/ขอบใจมาก  
2. เฉลย 2) let’s get that 
   let’s get that = เอาอยางนั้นแหละ 
   เพราะมีความหมายสัมพันธกับประโยคที่ฮัลลีพูดไวกอนหนา โดย

สังเกตไดจาก All right  
  1) let’s go now = ไปกันเลย 
  3) let it be = ปลอยวางเสียเถอะ 
  4) let’s check it = ตรวจสอบกันเถอะ  
3. เฉลย 4) Wait a minute. 
   Wait a minute. = รอเดี๋ยว 
   เปนวลีที่ใชพูดเมื่อตองการใหผูอื่นหยุดพูด/ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียง

ชวงเวลาสั้นๆ 
  1) Be quiet. = เงียบๆ 
  2)  Calm down. = ใจเย็นๆ 
  3) Nice talking to you. = ยินดีที่ไดคุยกัน 

4. เฉลย 1) I changed my mind. 
   I changed my mind. = ฉันเปลี่ยนใจแลว 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  2) You are absent-minded. = เธอใจลอย 
  3) It crossed your mind. = มันแวบเขามาในความคิดของเธอ 
  4) You are on my mind. = ฉันเปนหวงเธอ, เธออยูในใจฉัน  
5. เฉลย 3) Hold on! 
   Hold on! = รอกอน 
   เปน phrasal verb ที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  1) Go out. = ไปเลย 
  2) Luckily, = โชคดีที่ ... , เปนโชคดีของ ... 
  4) Listen. = ฟงนะ 
 
คําศัพทที่ควรทราบ (ขอ 6-7) 
frequency (n.) = ความถี่ 
flight (n.) = เที่ยวบิน 
origin (n.) = ตนทาง 
destination (n.) = ปลายทาง 
depart (v.) = ออกจาก, ออกเดินทาง 
arrive (v.) = มาถึง/ไปถึง 
daily (adv.) = ทุกวัน  
6. เฉลย 4) 08.05 a.m. 
   อลิซมาถึงทาอากาศยาน/สนามบินภูเก็ตเมื่อเวลา 9 โมง 20 นาที 

(09.20 น.) แสดงวาอลิซโดยสารเครื่องบินเที่ยวบินที่ FD3037 ซึ่งออกจากทา
อากาศยาน/สนามบินดอนเมืองเมื่อเวลา 8 โมง 5 นาที (08.05 น.) 

  1) 05.50 a.m. = ตีหาหาสิบ (05.50 น.) เปนเวลาที่เที่ยวบินที่ FD3019 
ออกเดินทางจากทาอากาศยาน/สนามบินดอนเมือง มาถึงทาอากาศยาน/สนามบิน
ภูเก็ตในเวลา 07.10 น. 

  2) 06.00 a.m. = หกโมงเชา (06.00 น.) เปนเวลาที่เที่ยวบินที่ FD3036 
ออกเดินทางจากทาอากาศยาน/สนามบินภูเก็ตไปถึงทาอากาศยาน/สนามบิน
ดอนเมืองในเวลา 07.20 น. 

  3) 08.00 a.m. = แปดโมงเชา (08.00 น.) เปนเวลาที่เที่ยวบินที่ FD3020 
ออกเดินทางจากทาอากาศยาน/สนามบินภูเก็ต ไปถึงทาอากาศยาน/สนามบิน
ดอนเมืองในเวลา 09.25 น.  

7. เฉลย 2) FD3036 
   ถาจอหนอยากไปถึงทาอากาศยาน/สนามบินดอนเมืองกอน 9 โมงเชา 

(09.00 น.) เขาตองโดยสารเครื่องบินเที่ยวบินที่ FD3036 เพราะเปนเที่ยวบินที่
ออกเดินทางจากทาอากาศยาน/สนามบินภูเก็ตในเวลา 06.00 น. และไปถึงทา
อากาศยาน/สนามบินดอนเมืองในเวลา 07.20 น. 

  1) และ 4) ผิด เพราะเปนเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากทาอากาศยาน/
สนามบินดอนเมืองมายังทาอากาศยาน/สนามบินภูเก็ต 

  3) ผิด เพราะเปนเที่ยวบินที่ไปถึงทาอากาศยาน/สนามบินดอนเมืองใน
เวลา 09.25 น. ซึ่งเลยเวลาที่กําหนดไปแลว 
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