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Conversation Guide
สรุปตัวอยางประโยคและสํานวนสําหรับสนทนาภาษาอังกฤษที่ ใชได ในสถานการณ
ตาง ๆ ทั ่ วไปในชี วิ ตประจําวัน
á¹Ð¹íÒµÑÇàÍ§
May I introduce myself. My name is ............... . / I’m ............... .
ฉันขอแนะนําตัวเองหนอย ฉันชื่อ ............... / ฉันคือ ...............
(แนะนําตัวเองแบบสุภาพเปนทางการ)

I’d like to introduce myself. My name is ............... . / I’m ............... .
ฉันขอแนะนําตัวเองหนอย ฉันชื่อ ............... / ฉันคือ ...............
(แนะนํนําตัวเองแบบสุ
เองแแบบสุภุ าพเปนทางการ)

Let me/
me/(Allow
/(Allow m
mee to
to)
o) iintroduce
ntroduce mys
myself.
selff. M
Myy nname
ame iiss ......
...............
........... . / I’m ............... .
ขอแนะนํ
ะนําตตััวฉัันเเองหน
องหนนอย ฉฉัันชชืื่อ............... / ฉันั คืคอื ...............

Hi/Hello.
ello. M
Myy name
name iiss ............... .
สวัสดี ฉันชื่อ ...............
.................

Hi/Hello.
ello. I’m ............... .
สวัสดี ฉันคือ...............
เปนตน

Examples µÑÇÍÂ‹Ò§

Hi. My name
is Judy.

May I introduce myself. My name is Judy Brown.
ฉันขอแนะนําตัวเองหนอย ฉันชื่อจูดี้ บราวน

I’d like to introduce myself. I’m Judy Brown.
ฉันขอแนะนําตัวเองหนอย ฉันชื่อจูดี้ บราวน

Let me introduce myself. My name is Judy Brown.
ขอแนะนําตัวเองหนอย ฉันชื่อจูดี้ บราวน
Hello. I’m Judy. สวัสดี ฉันคือจูดี้
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May I introduce my ............... . His/Her name is ............... .
ฉันขอแนะนํา ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............

I’d like to introduce my ............... . His/Her name is ............... .
ฉันขอแนะนํา ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............

Let me introduce my ............... . His/Her name is ............... .
ขอแนะนํา ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............

Here is my ............... . His/Her name is ............... .
นีค่ ือ ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............

This is ..............., my ............... .
นีค่ ือ ............... เขา/เธอเปน ............... ของฉัน

I’d like you to meet my ............... . His/Her name is ............... .
ฉันตองการใหเธอพบกับ ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............
เปนตน

Examples µÑÇÍÍÂÂ‹Ò§
May I introduce
introducce m
myy bbest
estt ffriend.
riendd. HHer
err nname
ame iiss JJudy
uddy Bro
Brown.
own.
ฉันขอแนะนํ
อแนะนํําเเพืพื่อนนทีทีี่ดี ที่สุดขของฉั
องฉัน เเธอชื
ธอชื่อจูดี้ บบราวน
ราวน

I’d like
ike to introduce
introoduce m
myy ffather.
ather. HHisis nname
ame iss JJack.
ack.
ฉันขอแนะนํ
อแนะนําคุณพอของฉัน ทานชื่อแจ็ก

Let me introduce my boyfriend. His name is Tony.
ฉันขอแนะนําแฟนหนุมของฉัน เขาชื่อโทนี่

Here is my teacher. Her name is Dora.
นีค่ ืออาจารยของฉัน ทานชื่อดอรา

This is Tony, my boyfriend.
นีค่ ือโทนี่ แฟนหนุมของฉัน

I’d like you to meet my aunt. Her name is Sandy.
ฉันอยากใหคุณพบกับปาของฉัน ทานชื่อแซนดี ้

Let me introduce
my friend.
Her name is Mary Jane.
6

¡ÒÃ·Ñ¡·ÒÂ
´¥³´¤Ã§²´£ºq¬º
Hi!/Hello!/Hi there! สวัสดี !
Good morning! อรุณสวัสดิ์!/สวัสดี ยามเชา!
Good evening! สวัสดี ยามเย็น!
How do you do? คุณสบายดี ไหม

Good afternoon! สวัสดี ยามบาย!
Good day! สวัสดี !

(เปนการถามแบบสุภาพเปนทางการ เวลาตอบกลับ ให ใชประโยคแบบเดี ยวกัน)
How are you? คุณสบายดี หรือ
How are you doing? คุณเปนอยางไรบาง (แบบเปนกันเอง)
How are you going? คุณเปนอยางไรบาง (แบบเปนกันเอง)
How are things going? เปนยังไงบาง (แบบเปนกันเอง)
What’s up? เปนไงบาง (แบบเปนกันเอง)
How have you been doing? คุณเปนยังไงบางที่ผ านมา (แบบเปนกันเอง)
เปนตน

´¥¯¥³¥³´¥³
´¥¥³ ´¤Ã§²´£º
´¤Ã§²²´£ººqq¬º
I’m fine,
inee, thank
thankk you.
yoou.. ฉฉัันสสบายดี
บายดี ขอบคุณ
I’m good,
goodd, thank
thank you.
youu. ฉฉัันสสบายดี
บายดี ขอบคุณ
I’m great, thanks.
thannks. ฉฉัันสสบายมาก
บายมาก ขขอบคุ
อบคุณ
I’m not okay. ฉันไมคอยสบายดี เทาไร
So so, thanks. ก็สบายงั้น ๆ แหละ ขอบคุณนะ
Just fine, thanks. ก็ดี ขอบคุณ
Pretty good, thanks. คอนขางดี นะ ขอบคุณ
Not so good. Thank you. ไมคอยดี ขอบคุณ
Not bad, thanks. ไมเลวเทาไร ขอบคุณ
As usual, thank you. ก็เหมือนเคยแหละ ขอบคุณ
How do you do? คุณสบายดี ไหม ( ในกรณีถูกถามดวยประโยค How do you do? ใหตอบ
ประโยคคําถามเชนนี)้
เปนตน
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Examples µÑÇÍÂ‹Ò§
A: Hi, How do you do? สวัสดี สบายดี ไหมครับ/คะ
B: Hello, How do you do? สวัสดี สบายดี ครับ/คะ
A: How are you? คุณสบายดี ไหมครับ/คะ
B: I’m great. Thank you. ฉันสบายดี ขอบคุณ
A: How are things going? เปนยังไงบาง
B: Not bad, thanks. ไมเลวเทาไร ขอบคุณ
A: How have you been doing? ที่ผ านมาคุณเปนไงบางละ
B: Pretty good. Thank you. What about you? ก็ดีนะ ขอบคุณ แลวคุณละ
A: Just fine, thanks. ก็ดี ขอบคุณ

Hi!! How are yyou??

Justt ffine,
ine,, thank
thanks.
ks..

¡Å‹ÒÇÅÒáººà»š¹·Ò§¡ÒÃ
Good bye. ลากอน
I’m afraid I have to go now. ฉันเกรงวาฉันตองไปแลว
I hope to meet you again. ฉันหวังวาจะไดพบคุณอีก
Please keep in touch. กรุณาติดตอกันดวยนะ
Look forward to seeing you next time. รอวันที่จะไดพบกันในโอกาสหนา
Have a good day. ขอใหมีวันที่ดี
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Examples µÑÇÍÂ‹Ò§
A: Thank you for coming to visit us. ขอบคุณที่มาเยี่ยมเรานะ
B: My pleasure. I hope to meet you again.
ดวยความยินดี ฉันหวังวาพบคุณอีก
A: Good bye. ลากอน

A: I’m afraid I have to go now. ฉันเกรงวาฉันตองไปแลว
B: Okay. Please keep in touch. โอเค แลวติดตอกันนะ

¡Å‹ÒÇÅÒáºº»¡µÔà»š¹¡Ñ¹àÍ§
Bye bye. ลากอนนะ
Bye. ลากอน
See you. ไวเจอกัน
See you soon. ไวเจอกันเร็ว ๆ นี้ / See you later. ลากอนแลวเจอกัน
So long.
ong.. ไไววเจจอกั
อกันออีีกนะะ
I have
ve too go
go now.
now. ฉฉัันตตองไ
งไปแล
ไปแแลวละ
ละ
Talk to you
you later.
later. ไไววคุยกกัันใใหม
หมนะ
Bye for now. แแคคน ก้ี อนนะ
นนะ
Until next time. จนกวาจะเจอกันคราวหนา

I have to
go now.
OK. Bye!
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Conversation Worksheet
Choose the best answer.
1.

A:

, may I sit here?

B : Of course, you may.
a. Hi
b. Wow

c. Yoohoo

d. Excuse me

2.

A: My mother is very ill.
B:
to hear that. Hope she will be better soon.
a. Happy
b. Sorry
c. Wonderful
d. Good

3.


se
, I would like to have a break for 10 minutes.
A: Please
%2ND\OHW·VKDYHDEUHDN
OHW·
W·VV KD
W·
KDYH
YH D EU
EUHD
HDN
HD
N
a. go away
ay
c. excuse
e me

b. ssto
stop
top no
to
now
d. shu
shut
hutt up

TipLet’
Let’s ยอมาจาก Let us
= เรา...
เ กันเถอะ
เป
เปนประโยคชักชวน

4.

A: Here is your present. I hope you like it.




B:
,W·VYHU\NLQGRI\RX
D1R,GRQ·WOLNHLW
E7KDQN\RXYHU\PXFK
F3OHDVH
G<RX·UHZHOFRPH

5.

A: You stepped on my foot.
B: Oh!
,GLGQ·WPHDQLW
a. I am so sorry.
b. Dear me!
c. Wow!

6.

d. Great!

A: When is your birthday?
B: My birthday is
a. in November 10th
c. during November 10th

.
b. on November 10th
d. at November 10th
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7.

A: What is the day today?

 %,W·V
a. Monday
c. yesterday
8.


b. holiday
d. rainy day

A: Shall we go to see the movie this evening?
%,GRQ·WWKLQNVR:HKDYHWRJRWRVFKRROWRPRUURZ
We should go on
or
instead.

 D0RQGD\7XHVGD\
 F6DWXUGD\6XQGD\
9.

.

A:
B: Why?

E:HGQHVGD\)ULGD\
G:HGQHVGD\7KXUVGD\
is my favorite month.

A: Because there is a Christmas holiday. I like Christmas.
a. January
b. D
Dec
December
ecem
ec
embe
em
berr
be
c. August
d. A
Apr
April
pril
pr
il
 $,OLNH6RQJNUDQ)HVWLYDOLQ
QJNUDQ )H
)HVWLYDO
DO LQ
.

%,GRQ·WOLNHLW,WKLQNLW·VWRRKRWLQWKDWPRQWK
NH LW , WK
WKLQ
LQN
LQ
N LW
LW·V
·V WRR KR
KRW LQ WK
WKDW PR
PRQWK
K
a. August
b. A
April
il
c. May
d. June
11. A: Where were you
B: In Chiangmai.
a. last week
c. next month

?
b. tomorrow
d. tonight

12. A: We are going to have an English test
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B: Really? I have to study hard for it then.
a. last week
b. next Monday
FODVW)ULGD\
G\HVWHUGD\

.

13. A: I went to Japan last October.
B: I see. My family and I will go there
a. next January
b. last January
c. two months ago
d. yesterday

, too.

14. A: What time is your Maths class today?
B:



D7RQLJKW
F$WOXQFKWLPH

15. A: What is the date today?

%7RGD\LV

D7KXUVGD\th
c. July

E$WDP
G7RPRUURZ

.
b. the weekend
d. my birthday

16. A:
my
m
y si
sist
sister
ster
st
er a
and
nd I w
wen
went
entt to the
en
t zoo
oo ttog
together.
B: Did you
ou h
hav
have
ave
av
e a go
good
od ttim
time?
ime?
im
e?



A: Yes, we did.
a. Next year
F7RPRUURZ

17. A: When will you go home?
B: We will go home

DODVWQLJKW
c. this evening

b. L
Last Su
Sund
Sunday
nday
nd
G
G0RQGD\
0RQG
0R
QG

.
EODVW)ULGD\
d. two days ago

18. A:
LVYHU\GDUN,FDQ·WVHHDQ\WKLQJDWDOO

%7KDW·VULJKW:HKDYHWRZDONFDUHIXOO\


a. LDVWQLJKW
F7RQLJKW

E7RGD\
G7RPRUURZ

Tip carefully

(อยางระมัดระวัง)

z

carelessly
(อยางไมระมัดระวัง)
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(19.-20.)
A:

(19)
is my birthday and my mother is going to buy
me a birthday cake.
B: Wow! Happy Birthday!
A:
(20)

 D1H[W-XQH

F0RQGD\

E7RQLJKW
G7RGD\

20. a. Really?

F2IFRXUVH

b. Never mind.
G7KDQN\RXYHU\PXFK

21. A: Quick! We have to get on the school bus
miss it.

%,·PFRPLQJ3OHDVHZDLWIRUPH
QJ 3O
3OHDVH ZDLW
LW IRU PH
a. every day
ay
b. e
eve
every
very
ve
ry m
mor
morning
orni
or
ning
ni
ng
c. in time

or we will

d. today
ttod
oday
od
ay

22. A: Do you go to scho
school
hool
ho
ol
?

%<HV,I,OHDYHKRPHODWHWKHWUDIÀFZLOOEHUHDOO\MDPPHG
OHDY
OH
DYH
H KRPH
PH ODWH WK
WKH
H WUDI
DIÀF
ÀF ZLOO EH UHDOO\
O\ MD
MDPP
a. early
c. in time
23. A: Jane

b. late
d. today
goes to the library.

B: She is very hard-working student. I see her there every week.
a. seldom
b. sometimes
Tiphard-working z lazy
c. always
d. never

(ขยัน)

24. A: My mother buys a bottle of milk for me
I like drinking fresh milk.
B: I like milk, too.
a. every day
c. tomorrow
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b. weekly
d. every week

(ขี้เกียจ)

.

25. A: How many books did you buy?
B: Not many. I bought only
a. thousands
c. none

books.
b. three
d. one hundred

26. A: How much is this shirt?
B:



$7KDW·VQRWH[SHQVLYH
DEDKW
c. 10,000 baht.

E,GRQ·WNQRZ
d. No idea.

27. A:
does it cost?
B: About 200 dollars.
a. How
c. How expensive
xpen
ensi
en
sive
si
ve

b. How many
d. H
How
ow m
muc
much
uch
uc
h

(28.- 29.)


$,OLNHWKLVVNLUW,W·VYHU\FRORUIXO
WKLV VNLUW
W ,W·V YHU\
U\ FRORUI
UIXO
UI
B:
(28)
A: Only 100 baht.
baht
B:
(29)

28. a. How much is it?
c. How expensive?

b. How many do you want?
d. Do you really like it?

 D7KDW·VFKHDS

F6RH[SHQVLYH

E)LYHVNLUWV
G'RQ·WEX\LW

 $7KHUHDUHSLHFHVRISL]]DIRUXV
B:
A: Sure, help yourself.


D,W·VGHOLFLRXV
c. Can I buy some?

Tip

delicious = tasty, yummy,
mouth-watering
(อรอย)

E0D\,KDYHVRPHSOHDVH"
d. Do you like pizza?
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31. A: How much is this hat?



B:
2K,W·VEDKW
D/HW·VWDNHDORRNDWWKHSULFHWDJ
F'RQ·WDVNPH

32. A: Hello! How are you doing?
B:






E,GRQ·WNQRZ
G,KDYHQRLGHD

Tip

D+L,DPGRLQJJUHDW7KDQN\RX
b. I am not happy. Leave me alone!
F+HOOR,GRQ·WZDQWWRVHH\RX
d. Hi! Good bye.

leave somebody alone = ปลอยให...อยูลำพัง,
ขออยูคนเดียว (ไมอยากให ใครรบกวน) เชน
w Tim wants to rest. Please leave him alone.
ทิมอยากพักผอน กรุณาใหเขาอยูคนเดียว

(33.-34.)




$*RRGPRUQLQJ7LP
UQLQJ 7LP
P
B: Good morning,
rnin
ing,
in
g, Jenny.
Jen
J
enny
en
ny..
ny
$,DPMXVWÀQH
VW ÀQ
ÀQH
H
%,·PRN7KDQN\RX
7KDQ
DQN
DQ
N \R
\RX
X

(33)
(34)
(3
4)

33. a. How are you today
today?
ay?
ay
?
c. I am ok.

want
b. w
wan
antt to g
an
go
o home.
d. I am going to school.

34. a. How about you?
c. Where are you?

b. Bye-Bye.
d. Why are you here?

(35.-36.)

$,KDYHWROHDYHQRZ,·OOVHH\RXWRQLJKWRND\"
B: Alright.
A:

(35)
(36)

35. a. Sleep tight.
c. Good day.
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b. Long time no see.
d. See you later.

36. a. Good morning.
c. No.
(37.-38.)
A:


(37)
%0\QDPHLV7RP%URZQ
A: Where do you live?
B:
(38)

b. Hi!
d. See you!

Tip

live = อาศัยอยู (ระยะเวลานาน)
stay = พักอยู (ระยะเวลาไมนาน)

 D+RZDUH\RX"
c. Who are you?

E:KDW·V\RXUQDPH"
d. Where are you?

38. a. I live at home.

b. I live in Bangkok.

c. I live here.

d. I live at school.

(39.-40.)
A:


(39)
(3
9)
%,·PHOHYHQ\HDUVROG
HYHQ
HQ \H
\HDU
DUVV RO
DU
ROG
G
A: When were you
ou b
bor
born?
orn?
or
n?
B:
(40)

39. a. Who are you?
c. How old are you?

b. Where are you?
d. How old is he?

40. a. In Phuket.

b. In the hospital.

c. I was born in 2006.

d. He was born in 2012.

(41.-42.)
A: Where do you study?
(41)
B:


A:
(42)
%1RLW·VYHU\QHDUP\KRXVH
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1.

เอ : ขอโทษคะ/ครับ ขออนุญาตนัง่ ตรงนี้ ไดไหม
บี : ไดเลยคะ/ครับ อนุญาตคะ/ครับ
คําตอบคือ d. Excuse me = ขอโทษคะ/ครับ สามารถใชเปนประโยคเริ่มตน (ขึ้นตนดวยตัว E
พิมพ ใหญ) เพื่อขอโทษอยางสุภาพเมื่อตองการขออนุญาต ขอทําอะไร หรือขัดจั งหวะกิจกรรมใด ๆ เชน
- Excuse me, can I go in? = ขอโทษคะ/ครับ ฉันเขาไปไดไหม
- Excuse me, can I have an opinion? = ขอโทษคะ/ครับ ฉันขอแสดงความเห็นไดไหม
- Excuse me, I would like to have a drink, please.
= ขอโทษคะ/ครับ ฉันตองการเครื่องดื่มสักแกว

2. เอ : แมของฉันปปวยห
วยหนั
หนกั
บี : เสียใจดวยนะที
นะทที่ ไดดยินแแบบนั
บบนั้น หหวัวังววาททานนคงจะดี
คงจะดี ขึ้นเเร็ร็ว ๆ นี้
คําตอบคือ b. Sorry
Sorrry = เสี
เสยี ใใจด
จดดวย
Sorry to hearr that. = เส
เสีสียใใจที
จที่ ไดดยินเเชชนนนัั้น
3. เอ : ขอโทษนะคะ/ครับ ขอพั กสัก 10 นาทีคะ/ครับ
บี : ก็ ได งั้นพั กกันเถอะ
คําตอบคือ c. excuse me = ขอโทษ ใชคูกับ please เพื่อแสดงความสุภาพยิ่งขึ้น สามารถวางสลับ
กันได
excuse me ใชขอโทษอยางสุภาพเวลาตองการขออนุญาต ขอทําอะไร หรือเมือ่ เขาไปขัดจั งหวะกิจกรรม
ใด ๆ เชน
- Please excuse me, can I go to the bathroom?
= ขอประทานโทษคะ/ครับ ฉันขอไปหองนํ้าไดไหม
- Excuse me please, I would like to have a drink.
= ขอประทานโทษคะ/ครับ ฉันตองการเครื่องดื่มสักแกว
- Please excuse me for asking you a question.
= ขอประทานโทษคะ/ครับ โปรดใหฉันถามคําถามคุณสักขอ
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4. เอ : นีเ่ ปนของขวัญเธอ ฉันหวังวาเธอจะชอบมันนะ
บี : ขอบคุณมาก เธอใจดีจั ง
คําตอบคือ b. Thank you very much. = ขอบคุณมาก หรือจะตอบวา Thank you./Thank you
so much./Thanks./Thanks a lot. เปนตน
5. เอ : เธอเหยียบเทาฉัน
บี : อุย! ฉันขอโทษจริ ง ๆ ! ฉันไมไดตั้งใจ
คําตอบคือ a. I am so sorry! = ฉันขอโทษจริ ง ๆ ! หรือตอบสั้น ๆ วา Sorry.
6. เอ : เมื่อไรเปนวันเกิดของเธอ
บี : วันเกิดของฉันคือวันที่ 10 เดือนพฤศจิ กายน
คําตอบคือ b. on November 10th = วันที่ 10 เดือนพฤศจิ กายน เราใช on กับ เดือนที่มีวันที่กาํ กับ
อยูดวยกัน
7. เอ : วันนีเ้ ปนนวัวันอะไรร
บี : วันจั นทรร
คําตอบคือ a. Monday
Mondayy = ววัันจจัั นทร
เนือ่ งจากเอถามถึ
ถามถึงวััน ((day)
day) บีี ตองตอบวาเปนวันจัั นทร อัังคาร พุ ธ .....เปนตน
8. เอ : เย็นนีเ้ ราไปดู
าไปดหนั
หนังกันไหม
บี : ฉันวาไมไปนะ เราตองไปโรงเรียนพรุงนี้ เราควรไปดูหนังกันวันเสารหรืออาทิตยแทนเถอะ
คําตอบคือ c. Saturday, Sunday = วันเสาร, วันอาทิตย
ตามความหมาย ถาบี บอกวา พรุงนีต้ องไปโรงเรียน แสดงวาพรุงนีย้ ังเปนวันธรรมดาจั นทรถึงศุกร
จึงไมควรไปดูหนัง บี เลยแนะนํากันวา ควรไปดูหนังในวันที่ ไมตอ งไปโรงเรียน ซึง่ ก็ตอ งเปนวันเสารหรือ
วันอาทิตย
9. เอ : เดือนธันวาคมเปนเดือนโปรดของฉันเลยนะ
บี : ทําไมละ
เอ : เพราะมีวันหยุดคริ สตมาสนะสิ ฉันชอบคริ สตมาส
คําตอบคือ b. December = เดือนธันวาคม ซึ่งมีวันหยุดคริ สตมาส ไม ใชเดือนอื่น
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10. เอ : ฉันชอบเทศกาลสงกรานต ในเดือนเมษายน
บี : ฉันไมชอบเลย ฉันคิดวามันรอนเกินไปในเดือนนั้น
คําตอบคือ b. April = เดือนเมษายน ซึ่งมีวันสงกรานต
11. เอ : เธออยูที่ ไหนเมื่อสัปดาหที่แลว
บี : ที่เชี ยงใหม
คําตอบคือ a. last week = สัปดาหกอน
เอถามถึงอดี ต (past simple tense) เพราะคําถามใช were โดย last+ วัน/เดือน/ป จะแสดงถึง
วันเดือนปที่ผ านไปแลวในอดี ต เชน last Sunday = วันอาทิตยที่แลว, last month = เดือนที่แลว,
last year = ปที่แลว เปนตน
12. เอ : เรากําลังจะมีการสอบวิ ชาภาษาอังกฤษวันจั นทรหนา
บี : จริ งหรือ ถางั้นฉันตองเตรียมอานหนังสืออยางหนักแลวละ
คําตอบคือ b. next Mondayy = วันจั นทรหนา
เอบอกกลาวเปนประโยค
ประโยคอนาคตที
คอนาคตทีจ่ ะเกิดขึน้ แนนอน เพราะใช are going
goingg to have = กําลังจะมี (แน ๆ)
next + วัน/เดือน/
อน/ป
/ป จจะแสดง
ะแสดง วัันเด
เดืดือนป
นปป ในอนาคต (f(future
future sim
simple
mple ttense)
ennse)) ที่ยังมาไมถึง เชน
next year ปหนา, nnext
ext wweek
eek สสััปดาหหนา
13. เอ : ฉันไปประเทศญี
ทศญี่ปุนมาเมื
มาเมม่อื เดื
เดอื นตุ
นตลุ าคมที
าคมท่แี ลลว
บี : ออ ครอบครัรัวฉันกับฉันเองก็จะไปที่นัน่ เดือนมกราคมหนาเหมือนกัน
คําตอบคือ a. next January = เดือนมกราคมหนา
บี พูดถึงอนาคตวาจะไป คือ will go
next + วัน/เดือน/ป จะแสดง วันเดือนป ในอนาคต (future simple tense) ที่ยังมาไมถึง เชน
next year ปหนา, next week สัปดาหหนา
14. เอ : วันนีเ้ รียนวิ ชาคณิตศาสตรตอนกี่ โมง
บี : ตอน 9 โมงเชา
คําตอบคือ b. At 9.00 a.m. = ตอน 9 โมงเชา
What time...? = เวลาเทาไร ใชถามถึงเวลาที่แนนอนวากี่ โมง
a.m. ใชระบุเวลาหลังเที่ยงคืนถึงเวลากอนเที่ยงวัน สวน p.m. ใชระบุเวลาหลังเที่ยงวันถึงเวลากอน
เที่ยงคืน
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15. เอ : วันนีว้ ันที่เทาไร
บี : วันนีว้ ันพฤหัสบดี ที่ 6
คําตอบคือ a. Thursday, 6th = วันพฤหัสบดี ที่ 6
เอถามถึง date = วันที่ ตองระบุวันที่ (date) ที่แนนอน จะมีวัน (day) กํากับหรือไมก็ ได
16. เอ : วันอาทิตยที่แลวฉันกับพี ่ สาวไปเที่ยวสวนสัตวดวยกัน
บี : พวกเธอสนุกกันไหมละ
เอ : สนุกสิ
คําตอบคือ b. Last Sunday = วันอาทิตยที่แลว
เอเลาเรื่องในอดี ตวา ไปเมื่อไร โดยใชกริ ยา went = ไป (รูปอดี ตของ go)
Let + วัน/เดือน/ป จะแสดง วันเดือนป ในอดี ต (past simple tense) ที่ผ านไปแลว
17. เอ : เมื่อไรเธอจะกลับบาน
บี : พวกเราจะกลับ เย็นนี้
คําตอบคือ c. this evening
eveningg = เย็นนี้ เปนอนาคตอันใกลซึ่งยังมาไมถึง
เอถามถึงอนาคตว
าคตตวา เเมืมื่อไไรจะ
รจะ ......
..... โดยใช
โดยใใช When will
willl .....??
will = จะ เปปนกกริริ ยาชวย ใใชช ใในประโยคอนาคตกาล
นประโโยคอนาคตกาลล ((future
futture sisimple
imple ttense)
ense)
18. เอ : คืนนีม้ ืดมาก ฉันมองอะไรไม
มองงอะไรไมเ ห็หน็ เลย
เลย
บี : จริ งดวย พวกเราตองเดินอยางระมัดระวังนะ
คําตอบคือ c. Tonight = คืนนี้ เพราะเวลากลางคืนจะมืดมองอะไรไมคอยเห็นชัดถาไมมีแสงไฟ
(19.-20)
เอ : วันนีเ้ ปนวันเกิดของฉัน และแมของฉันจะซื้อเคกวันเกิดใหดวย
บี : โอโห! สุขสันตวันเกิดนะ!
บี : ขอบคุณมาก
19. คําตอบคือ d. Today = วันนี้ ซึ่งสอดคลองกับกริ ยา is ในประโยคที่เอพูดขึ้นมาวา Today is my
birthday .....
20. คําตอบคือ d. Thank you very much. = ขอบคุณมาก ใชกลาวตอบรับ เมื่อมีคนอวยพรได เชน
กรณีนบ้ี ี กลาวอวยพรวา Happy Birthday! = สุขสันตวันเกิด!
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21. เอ : เร็วหนอย! เราตองขึ้นรถบัสโรงเรียนใหตรงเวลานะ ไมงั้นเราจะตกรถ
บี : ฉันกําลังมาแลว! รอฉันดวยนะ
คําตอบคือ c. in time = ทั นเวลา, ภายในเวลาที่กําหนด นอกจากนีม้ ีคําวา on time = ตรงเวลา
เชน Please come to school on time. = กรุณามาโรงเรียนตรงเวลา
22. เอ : เธอไปโรงเรียนแตเชาหรือเปลา
บี : ใช ถาฉันออกบานสาย การจราจรจะติดมาก
คําตอบคือ a. early = แตเชา, เชาตรู
late = สาย, ลาชา
23. เอ : เจนไปหองสมุดอยูเสมอเลยนะ
บี : เธอเปนนักเรียนที่ขยันมากเลย ฉันเห็นเธอไปที่นัน่ ทุกสัปดาหเลย
คําตอบคือ c. always = สมํ่าเสมอ ใชกับการกระทําที่ทําเปนประจําสมํ่าเสมอ สวน a. seldom =
นาน ๆ ครั้ง, ไมคอย b. sometimes = บางครั้ง d. never = ไมเคย
24. เอ : แมฉันซื้อนมสดให
มสดดใหฉันหนึ
หนนงึ่ ขวดทุ
ขวดดทกุ วันั ฉันั ชอบดื่มนมสดทุ
นมสดทุกุ วันั
บี : ฉันก็ชอบดื่มมนม
นมเหมื
มเหหมอื นกั
นกกนั
คําตอบคือ a. every
very day
day = ทุก ๆ วันั
every day (เขี ยนแยกกั
ยนแยกกัน) = ททุุก ๆ ววััน เป
เปนกกริริ ยาาวิวิ เศศษณ
ษณขยยายเรื
ายเรื่องเวลา
งเวลา (adver
(adverb of frequency)
มักวางไวทายประโยค
ะโยค เชน We have breakfast every day
day.
25. เอ : เธอซื้อหนังสือมากี่เลม
บี : ไมเยอะหรอก ฉันซื้อแคสามเลมเทานั้น
คําตอบคือ b. three = สาม สวน a. thousands = พั น ๆ (เลม) c. none = ไมมีเลย (ไมไดซื้อ
เลยสักเลม) d. one hundred = หนึง่ รอย
26. เอ : เสื้อเชิ้ตตัวนีร้ าคาเทาไร
บี : 250 บาท
เอ : ไมแพงนะ
คําตอบคือ a. 250 baht = 250 บาท คําตอบขออื่น ๆ ทําใหบทสนทนามีความหมายไมสอดคลอง
กับประโยคที่เอพูดตอวา That’s not expensive. = ไมแพงนะ
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27. เอ : มันราคาเทาไร
บี : ประมาณ 200 ดอลลาร
คําตอบคือ d. How much = ราคาเทาไร ใชถามเรื่องราคา มูลคา เชน
How much does this car cost ? หรือ How much is this car? = รถคันนีร้ าคาเทาไร
(28.-29.)
เอ : ฉันชอบกระโปรงตัวนี้ สีสันสดใสมากเลย
บี : ราคาเทาไรละ
เอ : แค 100 บาทเทานั้นเอง
บี : ราคาถูกนะ
28. คําตอบคือ a. How much is it? = ราคาเทาไร
29. คําตอบคือ a. That’s cheap. = ราคาถูกนะ
cheap (adj.) = ราคาถูก expensive (adj.) = แพง
30. เอ : มีพิซซาอยู
อยู 8 ชิ้นสํสาํ หรับพวกเรา
บี : ฉันขอกินนหน
หนนอ ยได
ยไดไหหมม
เอ : ไดเลย จั ดการกิ
การรกนิ เองเลยนะ
เองงเลลยนนะ
คําตอบคือ b. May I have
have some, please?
please? = ฉัันขอกิินหนอยไ
ยได
ไดไหม ในบ
ในบทสนทนานีห้ มายถึง
ขอฉันกินพิซซาหนอยไดไหหมม เเปปนปประโยคขออนุ
ระโยคขออนญ
ุ าาตต ขขึึ้นตตนดดวย M
May
ay I .....?
สวนสํานวน help yourself = บริ การตัวเองไดเลยนะ
31. เอ : หมวกใบนีร้ าคาเทาไรนะ
บี : ดูปายราคาสิ ออ! ราคา 100 บาท
คําตอบคือ a. Let’s see the price tag. = ดูปายราคาสิ price tag = ปายราคา
ประโยคขึ้นตนดวย Let’s ..... เปนการชักชวน เชน Let’s go to swim.
32. เอ : สวัสดี ! คุณเปนอยางไรบางละ
บี : สวัสดี ฉันสบายดี มากเลย ขอบคุณนะ
คําตอบคือ a. Hi! I am doing great. Thank you. = สวัสดี ! ฉันสบายดี มากเลย ขอบคุณนะ
การถามสารทุกขสุขดิบดวยประโยควา How are you doing? เปนการถามแบบเปนกันเองมากกวา
How do you do?
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