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CAT English ตอนที ่38 : นาฬิกา 

 

Adam You mean this. This is called a mirror. 

Female Welcome to the pop department. 

Adam You sell pop music, right? 

 I like pop music actually. 

Female Do you want to buy a watch? 

Tae Would you like to buy a cock? 

Adam He’s saying something he shouldn’t say. 

Tae Would you like to buy a cock? 

Chris This is a clock that has a cock on it. 

Adam You want me to buy a clock that has a cock on it. 

Chris What are you looking for? 

Adam What time is it now? 

Chris What time is it now? 

 I know you want a clock. 

Adam OK, let’s test you guys.  

 Let’s see if you understand. Here we go. 

 What time is it now? 

 We will call it two in the morning. 

 But the day starts at 12 a.m. 

Chris He doesn’t mean the Korean boy band called 2PM. 

Adam Why are you screaming? 

Chris Because there is another boy band called 2AM. 

 2 p.m. is in the afternoon. 2 a.m. is in the morning. 
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Adam Anyway, what time is it? 

Tae It’s time for you to get a watch. 

Chris Buy a clock. They have many clocks for you to choose from. 
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Vocabularies / Phrases / Sentences 

mirror   กระจกเงา 

window   หน้าต่าง 

 

prop   อุปกรณ์ประกอบฉาก ของประดับตกแต่ง 

property   ทรัพย์สมบัติ อสังหาริมทรัพย์ 

pop   เสียงดังเปาะ  มาจากค าว่า popular แปลว่า เป็นที่นิยม 

pop music   เพลงป๊อป 

popcorn   ข้าวโพดคั่ว 

 

watch (v.)   ดู เฝ้ามอง 

watch (n.)   นาฬิกาข้อมือ 

wash (v.)   ล้าง 

clock (n.)   นาฬิกาติดผนัง 

cock (n.)   ไก่ตัวผู้ 

 

o’clock   โมง ใช้บอกเวลาที่ไม่มีนาทีตาม 

one o’clock   บ่ายโมงตรง 

a clock   นาฬิกาหนึ่งเรือน 

one fifteen   บ่ายโมงสิบห้านาที 

one in the morning   ตีหนึ่ง 

two in the morning   ตีสอง 

three in the morning   ตีสาม 

 

midnight   เที่ยงคืน 

midday   เที่ยงวัน 
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2 a.m.    ตีสอง 

two in the morning   ตีสอง 

2 o’clock in the morning   ตีสอง 

 

2 p.m.    บ่ายสองโมง 

two in the afternoon   บ่ายสองโมง 

2 o’clock in the afternoon   บ่ายสองโมง 

 

5 p.m.    ห้าโมงเย็น 

5 o’clock in the evening   ห้าโมงเย็น 

five thirty in the evening   ห้าโมงครึ่ง 

 

9 p.m.   สามทุ่ม 

9 o’clock   สามทุ่ม 

nine at night   สามทุ่ม 

 

in the morning   ช่วงเช้า 

in the afternoon   ช่วงบ่าย 

in the evening   ช่วงเย็น 

at night   ช่วงกลางคืน ทุ่ม 


