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 สรุปตัวอยางประโยคและสํานวนสําหรับสนทนาภาษาอังกฤษที่ ใชได ในสถานการณ 
ตาง ๆ  ทั่วไปในชีวิตประจําวัน

 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 ...............
  (แนะนําตัวเองแบบสุภาพเปนทางการ)
  Let me/(Allow me to) introduce myself. My name is ............... . / I’m ............... . 
  ขอแนะนําตัวฉันเองหนอย ฉันชื่อ............... / ฉันคือ...............
  Hi/Hello. My name is ............... .
  สวัสดี ฉันชื่อ ...............
  Hi/Hello. I’m ............... .
  สวัสดี ฉันคือ...............
  เปนตน

Examples µÑÇÍÂ‹Ò§

  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

Conversation Guide

Hi. My name 
is Judy.
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นาํตัวเองแแแแบบบบสุุุุุุุภาพเปนทางการ)
me//////////////////((((((AAAAAAAAAAAllllllllllllllllllllow mmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeee tooo) iiiinnnnttttrrrroooodddduuuuuuuuuuce mysselfffffffffff. MMMMyyyy nnnnaaaaaaaaaaaaaammmmeeeeeeeeee iiiissss .................................... . 
ะนาําาาาาาาาาาตตตตัววววววววววววววฉัััััััััััััันนนนเเเเเเเเเเเเเเเออออออออออออออองงงงงงงงงงงงงงงงหนนนนนนนนนนนนนนนอยยย ฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉันนนชชชื่อออ............... ////// ฉัันนนคคคคคคคคคคือออ...............
ello. MMMMMMMMMMMMMMMMyyyyyyyyyyyyy nnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmme iiiiiiiiiiiissss ............... .
 ฉันชื่อ ...........................
ello. I’m ............... .



 á¹Ð¹íÒ¼ÙŒÍ×è¹
  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 ............... .
  นีค่ือ ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............
  This is ..............., my ............... .
  นีค่ือ ............... เขา/เธอเปน ............... ของฉัน
  I’d like you to meet my ............... . His/Her name is ............... .
  ฉันตองการใหเธอพบกับ ............... ของฉัน เขา/เธอชื่อ ...............
  เปนตน

 Examples µÑÇÍÂ‹Ò§

  May I introduce my best friend. Her name is Judy Brown.
  ฉันขอแนะนําเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน เธอชื่อจูดี้ บราวน
  I’d like to introduce my father. His name is Jack.
  ฉันขอแนะนําคุณพอของฉัน ทานชื่อแจ็ก
  Let me introduce my boyfriend. His name is Tony.
  ฉันขอแนะนําแฟนหนุมของฉัน เขาชื่อโทนี่
  Here is my teacher. Her name is Dora.
  นีค่ืออาจารยของฉัน ทานชื่อดอรา
  This is Tony, my boyfriend.
  นีค่ือโทนี ่แฟนหนุมของฉัน
  I’d like you to meet my aunt. Her name is Sandy.
  ฉันอยากใหคุณพบกับปาของฉัน ทานชื่อแซนดี้

Let me introduce 
my friend.

Her name is Mary Jane.

6

µÑÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÂÂÂÂÂÂÂÂ‹‹ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ§§§§§§§§§§§§§§

I iiiiiiiiiiiiiiinnnnntttttttttttttttrrrrrrrrrrrrroduccccccccccccccceeeeeeee mmmmmmmmmmmmmmyyy bbbbbbbbbbbbbestt ffrienddd. HHHHHHHHHerrr nnnnnname iiiiiiiiiiis JJJJudddddyy Brooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwnnnnnnnnnnnnnnnn.
อแนะนํํํํํํํํํํํํํําเเเเเเเเเเเเพพพพพพพพพพพพพื่อออออออออออนนนนนนนนนนนนทีีีีีีีีีีีีีีีี่่่่ดีีี ที่สสสสสสสสสสสสสสุดดดขขขออองงงฉฉฉันนน เเเธธธธธธธอชื่อจูดี้ บบบบบบบรรราาาวววนนน
ike to introooooodddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuuuccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeee    mmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyy   fffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttthhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrr. HHHHHHHHHHHHHHHHiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssss  nnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeee       issss JJJJJJJJJJJJJJJJJJaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkk.............
อแนะนําคุณพอของฉัน ทานชื่อแจก็



 ¡ÒÃ·Ñ¡·ÒÂ
 
  Hi!/Hello!/Hi there! สวัสดี!
  Good morning! อรุณสวัสดิ์!/สวัสดียามเชา! Good afternoon! สวัสดียามบาย! 
  Good evening! สวัสดียามเย็น! Good day! สวัสดี!
   How do you do? คุณสบายดีไหม 
  (เปนการถามแบบสุภาพเปนทางการ เวลาตอบกลับ ให ใชประโยคแบบเดียวกัน)
  How are you? คุณสบายดีหรือ
  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? คุณเปนยังไงบางที่ผานมา (แบบเปนกันเอง)
  เปนตน

 
  I’m fine, thank you. ฉันสบายดี ขอบคุณ
  I’m good, thank you. ฉันสบายดี ขอบคุณ
  I’m great, thanks. ฉันสบายมาก ขอบคุณ
  I’m not okay. ฉันไมคอยสบายดีเทาไร
  So so, thanks. ก็สบายงั้น ๆ  แหละ ขอบคุณนะ
  Just fine, thanks. ก็ดี ขอบคุณ
  Pretty good, thanks. คอนขางดีนะ ขอบคุณ
  Not so good. Thank you. ไมคอยดี ขอบคุณ
  Not bad, thanks. ไมเลวเทาไร ขอบคุณ
  As usual, thank you. ก็เหมือนเคยแหละ ขอบคุณ
   How do you do? คุณสบายดีไหม ( ในกรณีถูกถามดวยประโยค How do you do? ใหตอบ

ประโยคคําถามเชนนี)้ 
  เปนตน
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ineeeeeeeeeeeeeeeee, tttttttttttttttthankkkkkkkkkkkkkkk yoooooooooooooou...   ฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉััััันนนสสสบายดี ขอบคุณ
gooddddd, ttttttttttttthhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkk youuuuuuuuuuuuuu. ฉฉฉฉันนนนสสสสบบบบาาาายยยยยยยยยยดดดดดดดีีีีีีี ขอบคุณณณณณณณณณณ
great, thannnnkkkkkkkkkkkssssssssssssssssss.... ฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉัััััััััััันนนนนนนนนนนนนนนนนสสสสสสสสสสสสสสบบบบบบบบบบบบบบบบาาาาาาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยยยยยมมมมมมมมมมมมมมมมาาาาาาาาาาาากกกกกกกกกกกกก       ขขขขขขขขขขขขขขขขขออออออออออออบบบบบบบบบบคคคคคคคคคคคคคคคคคุุุุุุุุุณณณณณณณณณณณณณณณณณ
not okay. ฉันไมคอยสบายดีเทาไร



Examples µÑÇÍÂ‹Ò§

  A: Hi, How do you do? สวัสดี สบายดีไหมครับ/คะ
  B: Hello, How do you do? สวัสดี สบายดีครับ/คะ
  A: How are you? คุณสบายดีไหมครับ/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? ที่ผานมาคุณเปนไงบางละ
  B: Pretty good. Thank you. What about you? ก็ดีนะ ขอบคุณ แลวคุณละ
  A: Just fine, thanks. ก็ดี ขอบคุณ

 ¡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

Hi! How are you?

Just fine, thanks.
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Justtt fffffffffffiiiiine,, thankkkks...........



 ¡Å‹ÒÇÅÒáºº»¡µÔà»š¹¡Ñ¹àÍ§
  Bye bye. ลากอนนะ
  Bye. ลากอน 
  See you. ไวเจอกัน
  See you soon. ไวเจอกันเร็ว ๆ  นี ้/ See you later. ลากอนแลวเจอกัน  
  So long. ไวเจอกันอีกนะ
  I have to go now. ฉันตองไปแลวละ
  Talk to you later. ไวคุยกันใหมนะ
  Bye for now. แคนีก้อนนะ
  Until next time. จนกวาจะเจอกันคราวหนา

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

OK. Bye!

I have to 
go now.
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you soon. ไวเจอกันเร็ว ๆ น ี/ See you later. ลากอนแลวเจอกัน 
ong............. ไไไไไไไไไไไไไไไไวววววววววววเเเเเเเเเเเเจจจจจจจจจจจจจจจออออออออออออออกกกกกกกกกกกกกกกกกันนนนนนนนนนนออออออออออออออีีีีีีีีีีีีีีกกกกกกกกกกกกกกนะะะ
ve tooo gggggggggggggggggggooooooooooooooo nnnnnnnnnnnnnnnooooowwwwwwwwwwwwwwwww............  ฉฉฉััันตตองไไไไไปแแแแแแแแแแลววววววลลลลลลลลลละ
to yyyyyyyyyyyyyyyoooooooooooooooouuuuuuuuuuuuu        llllllllaaaaaaaaaattttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrr. ไไไไไไไวคคคคคคคคคคคคคคุยยยยกกกกันนนนใใใใหหหหมมมมนนนนนนนนนนะะะะะะะะะะ
for now. แแแแแแแแแแคคคคคคคคคคคนนนนนนนนนนนนนนนนนีก้กกกกกกกกกกกกกกกอออออออออออออออนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนะะะะะะะะะะะะะ
next time. จนกวาจะเจอกันคราวหนา
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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. A:  Please , I would like to have a break for 10 minutes. 

 a. go away b. stop now

 c. excuse me d. shut up

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

 B: 

5. A: You  stepped on my foot. 

 B: Oh!  

 a. I am so sorry. b. Dear me!  

 c. Wow! d. Great!

6. A: When is your birthday? 

 B: My birthday is  .

 a. in November 10th b. on November 10th

 c. during November 10th d. at November 10th

Conversation  Worksheet

Let’s ยอมาจาก Let us 
=  เรา... กันเถอะ  

เปนประโยคชักชวน 

Ti
p
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se , I would like to have a break
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is your present. I hope you like it.

Let’
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7. A: What is the day today? 

 .

    a. Monday b. holiday

    c. yesterday d. rainy day

8. A: Shall we go to see the movie this evening? 

 

We should go on  or  instead.

9. A:  is my favorite month.

 B: Why?

 A: Because there is a Christmas holiday. I like Christmas. 

 a. January b. December 

 c. August d. April

 .   

 a. August b. April

 c. May d. June

11.  A: Where were you  ?

 B: In Chiangmai.

 a. last week b. tomorrow 

 c. next month d. tonight

12. A: We are going to have an English test  .

 B: Really? I have to study hard for it then.

 a. last week b. next Monday 

28

 there is a Christmas holiday. I like Christmas. 

b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b. D D Decececemememememememememememememembebebebebebebebebebebebeber r r 

d.d.d.d. A A A A A A A A A A Aprprprprilililil

 . . . .   

b. A il



13. A: I went to Japan last October.

     B: I see. My family and I will go there , too.

 a. next January b. last January 

 c. two months ago d. yesterday

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

 B:  

15. A: What is the date today?

 .
th b. the weekend 

 c. July d. my birthday

16. A:  my sister and I went to the zoo together.

 B: Did you have a good time?

 A: Yes, we did.

 a. Next year b. Last Sunday 

17. A: When will you go home?

 B: We will go home  .

 c. this evening d. two days ago

18. A: 

 a. L

   carefully          carelessly 
(อยางระมัดระวัง)    (อยางไมระมัดระวัง)

Ti
p
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d. my birthday

 m m m my y y y y y y y y y y y sisisisiststststststststststststererererererererererererer a a a andndndndndndndndndndndnd I I I I w w w w w w w w w wenenenent t t t t t t t t t t totototo t the zoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t t t t t t t t t t t t t t tog

ou h h h h h h h h h h h h h h h h h h havavavavavavavavavavavavavavave e e e e e e e e e e e e e e a a a a a a a a a a a a a a a a a gogogogogogogogogogogogogogogogogogoodododod t t t t t t t t t timimime?e?e?

we did.

year b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b. L L L L L L L L L L L L L L Last SuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSundndndndndndndndndnday 



(19.-20.) 

 A:   (19)  is my birthday and my mother is going to buy 

me a  birthday cake.

 B: Wow! Happy Birthday!

 A:   (20)

20. a. Really? b. Never mind.

21. A:  Quick! We have to get on the school bus  or we  will 

miss it.

 a. every day b. every morning

 c. in time  d. today

22. A: Do you go to school ?

 a. early b. late

 c. in time d. today

23.  A: Jane  goes to the library.

 B: She is very hard-working student. I see her there every week.

 a. seldom b. sometimes

 c. always d. never

24. A:  My mother buys a bottle of milk for me  .  

I like drinking fresh milk.

 B: I like milk, too.

 a. every day b. weekly

 c. tomorrow d. every week

   hard-working    lazy 
       (ขยัน)          (ขี้เกียจ)

Ti
p
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ay b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b. e e e e e e e e e eveveveveryryryry m m m m m m m m m m mororororororororororororornininininingngngngngngngngngngngngngngngng

d.d.d.d. t t t t t t t t t t t todododododayayayayayayayayayayayayayay

go to schohohohohohohohoololololololololololololololololol ??????????????



25. A: How many books did you buy?

 B: Not many. I bought only  books.

 a. thousands b. three

 c. none d. one hundred

26.  A: How much is this shirt?

 B:  

 c. 10,000 baht. d. No idea.

27. A:  does it cost?

 B: About 200 dollars.

 a. How b. How many

 c. How expensive d. How much

(28.- 29.)

 B: (28)

 A: Only 100 baht.

 B: (29)

28. a. How much is it? b. How many do you want?

 c. How expensive? d. Do you really like it?

     B:  

     A: Sure, help yourself.

 c. Can I buy some? d. Do you like pizza?

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

Ti
p
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b. How many

xpenenenenenenenenenenenenenenenensisisisisisisisisisisisisisisisiveveveveveveveveveveveveveve d.d.d. H H Howowowowowowowowowowowowowow m m m m m m m m m m m m mucucuchhhhhhhh

(28)

100 baht



31. A: How much is this hat?

 B: 

32. A: Hello! How are you doing?

 B: 

 b. I am not happy. Leave me alone!

 d. Hi! Good bye.

(33.-34.)

 B: Good morning, Jenny. (33)  

(34)  

33.  a. How are you today? b. want to go home.

 c. I am ok. d. I am going to school.

34.  a. How about you? b. Bye-Bye.

 c. Where are you? d. Why are you here?

(35.-36.)

 B: Alright. (35)  

 A: (36)  

35. a. Sleep tight. b. Long time no see.

 c. Good day. d. See you later.  

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

Tip
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rnininininininininininininining,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g, J J J J J J J J J J Jenenenenenenenenenenenenenenenenennynynynynynynynynynynyny. . (33)

(3(3(3(34)4)4)4)4)4)4)4)4)4)4)4)

 you todayayayayayayayayayayayay????????????????? b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b. w w w w w w w w w w w w w w w wananananananananananananananananananananant t t t t t totototototototototototototototototototo g g g g g g g g g g g g g g g go o o o o o o o o o o o o o o home.

d. I am going to school.



36. a. Good morning. b. Hi!

 c. No. d. See you!

(37.-38.)

 A: (37)  

 A: Where do you live?

 B: (38)  

 c. Who are you? 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)  

 A: When were you born?

 B: (40)  

39. a. Who are you? b. Where are you?

 c. How old 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?

 B: (41)  

 A: (42)  

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

Tip
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(3(3(3(3(3(3(3(3(3(3(3(3(3(3(39)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)

were yououououououououou b b b b b b b b b b b b b b b b borororororororororororororororororororn?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?n?

(40)
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1. เอ : ขอโทษคะ/ครับ ขออนญุาตนัง่ตรงนี้ ไดไหม
 บี : ไดเลยคะ/ครับ อนญุาตคะ/ครับ
  คําตอบคือ d. Excuse me = ขอโทษคะ/ครับ สามารถใชเปนประโยคเริ่มตน (ขึ้นตนดวยตัว E  

พิมพ ใหญ) เพื่อขอโทษอยางสุภาพเมื่อตองการขออนญุาต ขอทําอะไร หรือขัดจังหวะกิจกรรมใด 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 : แมของฉันปวยหนัก
 บี : เสียใจดวยนะที่ ไดยินแบบนั้น หวังวาทานคงจะดีขึ้นเร็ว ๆ  นี้
 คําตอบคือ b. Sorry = เสียใจดวย
  Sorry to hear that. = เสียใจที่ ไดยินเชนนั้น 

3. เอ : ขอโทษนะคะ/ครับ ขอพักสัก 10 นาทีคะ/ครับ
 บี : ก็ได งั้นพักกันเถอะ
  คําตอบคือ c. excuse me = ขอโทษ ใชคูกับ please เพื่อแสดงความสุภาพยิ่งขึ้น สามารถวางสลับ

กันได 
  excuse me ใชขอโทษอยางสุภาพเวลาตองการขออนญุาต ขอทําอะไร หรือเมื่อเขาไปขดัจังหวะกจิกรรม

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

à©ÅÂ
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ปวยหหหหหหหหหหหหหหหหนนนนนนนนนนนนนักกกกกกกกกกกกกกกกกก
นะททททที่ ไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดยยยยยยยยยยยยยยยยยยินนนนนนนนนนนนนนนนแแแแแแแแแแแแแแแแบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบนนนนนนนนนนนนนนนั้นนนน  หหหหหหหหหหหหหหววววังงงวววาาาททททททททททททานนนนนนนนนนนนคคคงงงจจจะะะะะะะะะะะดดดดีขึึึึ้นนนนนนนนนนนเเเรรร็็ววว ๆๆๆ นี้
Sorrryyyyyyyyyyyyyyy ================ เเเเเเเเเเสสสสสสสสสสสสสสีียยยยยยยยยยยยยยยยยใใใใใใใใใใใใใใใใใจดดดดดดดดดดดดววววววววววววววยยยย
r that. = เสสสสสสสสีีีีีีีียยยยยยยยยยยยยยใใใใใใใใใใใใใใใใใจจจจจจจจจจจจจจจจจจททททททททททททททททททที่ ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดยยยยยยยยยยยยยยยยยินนนนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเเเชชชชชชชชชชชชชชชนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนั้นนนนนนนนนนนนนน 



4. เอ : นีเ่ปนของขวัญเธอ ฉันหวังวาเธอจะชอบมันนะ
 บี : ขอบคุณมาก เธอใจดีจัง
  คําตอบคือ b. Thank you very much. = ขอบคุณมาก หรือจะตอบวา Thank you./Thank you 

so much./Thanks./Thanks a lot. เปนตน

5. เอ : เธอเหยียบเทาฉัน
 บี : อุย! ฉันขอโทษจริง ๆ  ! ฉันไมไดตั้งใจ 
  คําตอบคือ a. I am so sorry! = ฉันขอโทษจริง ๆ  ! หรือตอบสั้น ๆ  วา Sorry.

6. เอ : เมื่อไรเปนวันเกิดของเธอ
 บี : วันเกิดของฉันคือวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
  คําตอบคือ b. on November 10th = วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน เราใช on กับเดือนที่มีวันที่กาํกับ

อยูดวยกัน

7. เอ : วันนีเ้ปนวันอะไร
 บี : วันจันทร
 คําตอบคือ a. Monday = วันจันทร 
 เนือ่งจากเอถามถึงวัน (day) บีตองตอบวาเปนวันจันทร อังคาร พุธ .....เปนตน

8. เอ : เย็นนีเ้ราไปดูหนังกันไหม
 บี :  ฉันวาไมไปนะ เราตองไปโรงเรียนพรุงนี ้เราควรไปดูหนังกันวันเสารหรืออาทิตยแทนเถอะ
 คําตอบคือ c. Saturday, Sunday = วันเสาร, วันอาทิตย
  ตามความหมาย ถาบีบอกวา พรุงนีต้องไปโรงเรียน แสดงวาพรุงนีย้ังเปนวันธรรมดาจันทรถึงศุกร  

จงึไมควรไปดหูนงั บีเลยแนะนํากนัวา ควรไปดหูนงัในวนัที่ ไมตองไปโรงเรียน ซึ่งกต็องเปนวนัเสารหรือ
วันอาทิตย 

9. เอ : เดือนธันวาคมเปนเดือนโปรดของฉันเลยนะ
 บี : ทําไมละ
 เอ : เพราะมีวันหยุดคริสตมาสนะสิ ฉันชอบคริสตมาส
 คําตอบคือ b. December = เดือนธันวาคม ซึ่งมีวันหยุดคริสตมาส ไม ใชเดือนอื่น  
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นวันอะไรรรรรรรรร
ร
a. MMMMMMMMMMMMMMMMMMoooooooooooooonnnnnnnnnnndayyyyyyyyyyyyyyyy   = ววัััันนจจจจจจจจจจจัััััััััััันทร
ถามถึงวััััััััััััััััน ((((((((((((day) บีีีีีีีีีีีีตองตอบวาเปนวันจัััันทร อัััังคาร พุธ .....เปนตน

าไปดหนังกันไหม



10. เอ : ฉันชอบเทศกาลสงกรานต ในเดือนเมษายน
 บี : ฉันไมชอบเลย ฉันคิดวามันรอนเกินไปในเดือนนั้น
 คําตอบคือ b. April = เดือนเมษายน ซึ่งมีวันสงกรานต

11. เอ : เธออยูที่ ไหนเมื่อสัปดาหที่แลว
 บี : ที่เชียงใหม
 คําตอบคือ a. last week = สัปดาหกอน
  เอถามถึงอดีต (past simple tense) เพราะคําถามใช were โดย last+ วัน/เดือน/ป จะแสดงถึง

วันเดือนปที่ผานไปแลวในอดีต เชน last Sunday = วันอาทิตยที่แลว, last month = เดือนที่แลว, 
last year = ปที่แลว เปนตน 

12. เอ : เรากําลังจะมีการสอบวิชาภาษาอังกฤษวันจันทรหนา
 บี : จริงหรือ ถางั้นฉันตองเตรียมอานหนังสืออยางหนักแลวละ
 คําตอบคือ b. next Monday = วันจันทรหนา 
  เอบอกกลาวเปนประโยคอนาคตที่จะเกดิขึน้แนนอน เพราะใช are going to have = กาํลังจะมี (แน ๆ ) 

next + วัน/เดือน/ป จะแสดง วันเดือนปในอนาคต (future simple tense) ที่ยังมาไมถึง เชน 
 next year ปหนา, next week สัปดาหหนา

13. เอ : ฉันไปประเทศญี่ปุนมาเมื่อเดือนตุลาคมที่แลว
 บี : ออ ครอบครัวฉันกับฉันเองก็จะไปที่นัน่เดือนมกราคมหนาเหมือนกัน
 คําตอบคือ a. next January = เดือนมกราคมหนา 
  บีพูดถึงอนาคตวาจะไป คือ will go
 next + วัน/เดือน/ป จะแสดง วันเดือนปในอนาคต (future simple tense) ที่ยังมาไมถึง เชน 
 next year ปหนา, next week สัปดาหหนา

14. เอ : วันนีเ้รียนวิชาคณิตศาสตรตอนกี่ 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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ประโยคคคคคคคคคคอออออออออนนนนนนนนนนนาคตที่จะเกดิขึน้แนนอน เพราะใช are gggggggggoinggg to have =
อน///////ปปปปปปปปปปปปปปปปป จจจจจจจจจจจจจจจะะะะะะะะะะะะะะะแแแแแแแแสสสสสสสสสสสสสสสสดดดดดดดดดดดดดดดงงงงงงงงงงง วัันนนนเดดดดดดดดดดดดืืืืืืืืืืืืืืืือนปปป ใใใในอนาคต (fffffuuuuuttture simmmmppllllllllllllle tttttttennnnnnnnnnnnnsssssssssssse))))))))))))))))    ที่ยั
นา,       nnneeeeeeeeeeeeeeext wwwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkk สสัปปปปปปปปปปปปปปปดาหหนา

ทศญี่ปุนมาเมมมมมมมมมมมืืืืืื่่่ออออออออออเเเเเเเเเเดดดดดดดดดดดดดดดดดืืืืืืืืืืืืืืืืืืออออออออออออออนนนนนนนนนนนนตตตตตตตตตตตตุลลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคคคคคคมมมมมมมมมทททททททททททททททีีีีีีีีีีีีีีีี่่่่่่่่่่แแแแแแแแแแแแแลลลลลลลลลลลววววววววว
รัวฉันกับฉันเองก็จะไปที่นัน่เดือนมกราคมหนาเหมือนกัน



15. เอ : วันนีว้ันที่เทาไร
 บี : วันนีว้ันพฤหัสบดีที่ 6
 คําตอบคือ a. Thursday, 6th = วันพฤหัสบดีที่ 6 
  เอถามถึง date = วันที่ ตองระบุวันที่ (date) ที่แนนอน จะมีวัน (day) กาํกับหรือไมก็ได 

16. เอ : วันอาทิตยที่แลวฉันกับพี่สาวไปเที่ยวสวนสัตวดวยกัน
 บี : พวกเธอสนกุกันไหมละ
 เอ : สนกุสิ
 คําตอบคือ b. Last Sunday = วันอาทิตยที่แลว
  เอเลาเรื่องในอดีตวา ไปเมื่อไร โดยใชกริยา went = ไป (รปูอดีตของ go) 
 Let + วัน/เดือน/ป จะแสดง วันเดือนปในอดีต (past simple tense) ที่ผานไปแลว

17. เอ : เมื่อไรเธอจะกลับบาน
 บี : พวกเราจะกลับเย็นนี้
 คําตอบคือ c. this evening = เย็นนี ้เปนอนาคตอันใกลซึ่งยังมาไมถึง
  เอ ถามถึงอนาคตวา เมื่อไรจะ ..... โดยใช When will .....? 
 will = จะ เปนกริยาชวย ใช ในประโยคอนาคตกาล (future simple tense)

18. เอ : คืนนีม้ืดมาก ฉันมองอะไรไมเห็นเลย
   บี : จริงดวย พวกเราตองเดินอยางระมัดระวังนะ
  คําตอบคือ c. Tonight = คืนนี ้เพราะเวลากลางคืนจะมืดมองอะไรไมคอยเห็นชัดถาไมมีแสงไฟ

(19.-20)
 เอ : วันนีเ้ปนวันเกิดของฉัน และแมของฉันจะซื้อเคกวันเกิดใหดวย
 บี : โอโห! สุขสันตวันเกิดนะ!
 บี : ขอบคุณมาก
19.  คําตอบคือ d. Today = วันนี ้ซึ่งสอดคลองกับกริยา is ในประโยคที่เอพูดขึ้นมาวา Today is my 

birthday ..... 
20.  คําตอบคือ d. Thank you very much. = ขอบคุณมาก ใชกลาวตอบรับเมื่อมีคนอวยพรได เชน

กรณีนีบ้ีกลาวอวยพรวา Happy Birthday! = สุขสันตวันเกิด!
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c. this eeeeeeeeevvvvvvvvvvveninggggggggg = เย็นนี ้เปนอนาคตอันใกลซึ่งยังมาไมถึง
าคตตตตตตตตตตตตตตตตวาาาาาาาาาาาาาา เเเเเเเเเเเเเมมมมมมมมมมมมมื่่่่่่่่อไไไไไไไไไไไไไไไไไรรจจจจจจจจจจจะ ............. โโโโดยใใใใช When wwwwilllllllll .....???? 
ปนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรริิิิิิยยยยยยยยยยยยยาชวยยยยยยยยยยยยยยยย ใใใใใใใใใใใชชชชชชชชชชชชชชช ใใใใใใใใใใใในนนนปปปปปปปปปปปปปประโโโยคอนาคตกาลลลล (((((((((((((fffutture siiiimmmmmmmmppple tttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnsssssssssssseeeeeeeeeeee)

มาก ฉันมองงงงงงงงงงงอออออออออะะะะะะะะะะะะะไไไไไไไไไไไไไไไไไไไรรรรรรรรรรรรรรไไไไไไไไไไไไไไไไไมมมมมมมมมมมมเเเเเเเเเหหหหหหหหหหหห็็็็็็็็็็็็็็็นนนนนนนนนนนนนนนเเเเเเเเเเลลลลลลลลลลลลลลลยยยยยยยยยยยย
พวกเราตองเดินอยางระมัดระวังนะ



21. เอ : เร็วหนอย! เราตองขึ้นรถบัสโรงเรียนใหตรงเวลานะ ไมงั้นเราจะตกรถ
 บี : ฉันกําลังมาแลว! รอฉันดวยนะ
  คําตอบคือ c. in time = ทันเวลา, ภายในเวลาที่กําหนด นอกจากนีม้ีคําวา 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 ฉันเห็นเธอไปที่นัน่ทุกสัปดาหเลย
  คําตอบคือ c. always = สมํ่าเสมอ ใชกับการกระทําที่ทําเปนประจําสมํ่าเสมอ สวน a. seldom = 

นาน ๆ  ครั้ง, ไมคอย b. sometimes = บางครั้ง d. never = ไมเคย

24. เอ : แมฉันซื้อนมสดใหฉันหนึง่ขวดทุกวัน ฉันชอบดื่มนมสดทุกวัน
   บี : ฉันก็ชอบดื่มนมเหมือนกัน
  คําตอบคือ a. every day = ทุก ๆ  วัน
  every day (เขียนแยกกัน) = ทุก ๆ  วัน  เปนกริยาวิเศษณขยายเรื่องเวลา (adverb of frequency) 

มักวางไวทายประโยค เชน We have breakfast every day.

25. เอ : เธอซื้อหนังสือมากี่เลม
 บี : ไมเยอะหรอก ฉันซื้อแคสามเลมเทานั้น
  คําตอบคือ b. three = สาม สวน a. thousands = พัน ๆ  (เลม) c. none = ไมมีเลย (ไมไดซื้อ

เลยสักเลม) d. one hundred = หนึง่รอย

26. เอ : เสื้อเชิ้ตตัวนีร้าคาเทาไร
 บี : 250 บาท 
 เอ : ไมแพงนะ
  คําตอบคือ a. 250 baht = 250 บาท คําตอบขออื่น ๆ  ทําใหบทสนทนามีความหมายไมสอดคลอง

กับประโยคที่เอพูดตอวา That’s not expensive. =  ไมแพงนะ 
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มสดดดดดดดดดดดดดดดดใใใใใใใใใใใใใใใใใหฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉัััััััันนนนนนนนนนนนนนหนนนนนนนนนนนนนนึึึึึึึึึึึึึึึง่งขขขขขขขขขขขวดดดดทททททททททุกวัััันุ  ฉัััันชอบดื่มนนนนมมมมมสดทุุกวััััััััน
มนมมมมมมมมมมมมมมมมมเหหหหหหหหหหหหหหหมมมมมมมมมมมือนกกกกกกกกกกกกกกกกัััััััััััััััน
very ddddday = ทุก ๆๆๆๆๆๆ วััััน
ยนแยกกัน) =========== ทททททททททททททททททุกกกกกกกกกกกกกกกก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ววววววววววววััััััััััััััันนนนนนนนนนนนนนน  เเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนนนนกกกกกกกกกรรรรรรรรริิิิิิยยยยยยยยยยยยยยยยาาาาาาาาาาาาาาวววววววววววววววิิิิิิิิิิิเเเเเเเเเเเเเเเเศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศษษษษษษษษษษษษษณณณณณณณณณณณณณณณณณขขขขขขขขขขขขยยยยยยยยยาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยยยเเเเเเเเเเเเเเเรรรรรรรรรรรรรรรืืืืืืืืืืืืืืื่อออออองงงงงงงงงงงงงงงงเเเเเเเเเวลา (adver
ะโยค เชน We have breakfast every day



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? = รถคันนีร้าคาเทาไร

(28.-29.)
 เอ : ฉันชอบกระโปรงตัวนี ้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 8 ชิ้นสําหรับพวกเรา
 บี : ฉันขอกินหนอยไดไหม
 เอ : ไดเลย จัดการกินเองเลยนะ
  คําตอบคือ b. May I have some, please? = ฉันขอกินหนอยไดไหม ในบทสนทนานีห้มายถึง  

ขอฉันกินพิซซาหนอยไดไหม เปนประโยคขออนญุาต ขึ้นตนดวย May I .....? 
 สวนสํานวน help yourself = บริการตัวเองไดเลยนะ

31. เอ : หมวกใบนีร้าคาเทาไรนะ
 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 ฉันสบายดีมากเลย ขอบคุณนะ
  คําตอบคือ a. Hi! I am doing great. Thank you. = สวัสดี ! ฉันสบายดีมากเลย ขอบคุณนะ 

การถามสารทุกขสุขดิบดวยประโยควา How are you doing? เปนการถามแบบเปนกันเองมากกวา 
How do you do? 
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อยู 8 ชิ้นนนนนนนนนนนสสสสสสสสสําาาาาาาาาาหรับพวกเรา
นหนนนนนนนนนนนนนนนนอยยยยยยยยยยยยยยยไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดดไไไไไไไไไไไไไไไหหหหหหมมมมมมมมมมมมมม
จัดกกกกกกกกกกกกกกกกกการรรรรรรรรรรรรรรกกกกกกกกกกินเองงงงงงงงงงงงงงงงเลลลลลลลลลลลลลลลยนนนนะ
b. May IIIII hhhhhhhhave some, ppppppplease? = ฉัััันขอกิิิิิิิิินหนอยไไไไไดไไไไไไไไไไไไไไไไหม ในบ
ซาหนอยไดไหหหหหหหหหหหมมมมมมมมม เเเเเเเเเเเเเปปปปปปปปปปปปปปปปนนนนนนนนนนนนปปปปปปปปปปปปปปรรรรรรรรรรรรระะะะะะะะะะะะะะะโโโโโโโโโโโโโโโโโยยยยยยยยยยยยยคคคคคคคคคคคคคคคขขขขขขขขขขขขขขออออออออออออออออออออนนนนนนนนนนนนนนนนญุญญญญญญญญญญญญญญญาาาาาาาาาาาาาาาาาาตตตตตตตตตตตตตตตตตตต ขขขขขขขขขขขขขึึึึึึึึ้้้้้้้้้้้้นนนนนนนนนนนนนนนนตตตตตตตตตตตตตนนนนนนนนนดดดดดดดดดดดดววววววววววววววววยยยยยยยยยยยยยยย MMMMMMMMMMMMMMMMMay I .....? 
help yourself = บริการตัวเองไดเลยนะ


