
  

 
 

 
 
 
Directions: Read each situation and the dialogue carefully and choose the appropriate  
               expression to complete the dialogue.  
               อานสถานการณและบทสนทนาท่ีกําหนด แลวเลือกคําพูดทีเ่หมาะสมเพ่ือทําใหบทสนทนา 
               สมบูรณ 
 

1. Situation:  May sees Pond at the bus station after school. 
         May:  Hello, Pond. _______________ 
       Pond: Hello, May. I’m not so good. 
 

1.  How have you been?      
2.  How’s your father? 
3.  How’s your work?     
4.  How do you do?  

2. Situation: Tom dropped Jim’s mobile phone. 
       Tom: I dropped your mobile phone. 
         Jim:  Let me have a look.  I don’t think it’s broken. 
       Tom: _______________ 
         Jim:  It’s all right. 
 

1.  I think it’s too old.     
2.  I’m sorry about that. 
3.  I dropped it on the carpet.    
4.  Can you buy a new one? 

 



  

3. Situation: At the Department Store 
      James:  _______________   Where’s the toilet?  
         Bob: It’s on the third floor. 
 

1.  Oop!        
2.  I’m sorry. 
3.  Excuse me.      
4.  Good morning. 

4. Situation: A woman asks a man for the time. 
        Woman: Excuse me. _______________    
             Man: Yes, it’s 2.37. 
        Woman: Thank you. 

1.  What does it say?     
2.  What does the clock say? 
3.  Do you have the time, please?   
4.  Do you have a watch, please? 
 

5. Situation: At the party 
        Sally:  It’s almost eleven o’clock.  I have to go.  See you later.   
         Kim:  _______________ 
 

1.  Take care.      
2.  No problem.   
3.  Don’t mention it.     
4.  That’s all right. 

6. Situation: At the railway station, Dang and Dam are saying goodbye. 
        Dang:  It’s nearly five. I’ve got to run.  
        Dam:  Me too. _______________  
        Dang:  See you. 

1.  You too.      
2.  Be careful!. 
3.  See you tomorrow.     
4.  Don’t run too fast. 

7.   Situation: After work on Friday 
        Suda:  Have a good weekend.    
         Ann:   _______________ 

1.  Thanks, you too.     
2.  Take your time. 
3.  Good morning.      
4.  It’s getting late. 



  

8. Situation: Sakda is talking to Salinee about her blouse. 
         Sakda:  What a beautiful blouse! I like it very much.   
       Salinee: _______________ I’m glad you like it. 

1.  Thanks.       
2.  If you say so. 
3.  You’re welcome.     
4.  I don’t believe you. 

9. Situation: Susan stays at Alice’s house for one week. 
       Susan:  Thank you very much for everything.    
        Alice:  _______________ 

1.  Not at all. It’s been a pleasure.   
2.  Pleased to meet you.   
3.  Congratulations!      
4.  Never mind.  

  

10. Situation: At home, a son is talking to his mother. 
             Son:  I’m sorry mom. I forgot to send your letter.   
        Mother:  _______________ You can do it tomorrow.  

1.  Too bad. 
2.  I don’t believe it.  
3.  You are so stupid 
4.  Never mind, dear.   

11. Situation: Going to a movie. 
       Jerry:  I heard Harry Potter is playing at the movie theater. _______________ 
        Ann: I’d like but I’m afraid I can’t. I’ve to do my report. 

1. Do you like it? 
2. Let’s go and see it. 
3. Have you ever seen it? 
4. Do you have free time? 

12. Situation: After school Kate is talking to Peter. 
         Kate:  Would you like to join the ride?    
        Peter:  _______________ When shall we meet? 
         Kate:  About 4.30? 
        Peter:  O.k. See you there. 

1. Thanks. That sounds fun. 
2. Do you know a great place to ride? 
3. I’m sorry. I’ve a lot of homework to do. 
4. I don’t like riding. How about swimming? 



  

13. Situation: James is asking Claire out for dinner. 
        James:  Would you like to go out for dinner on Friday, Claire?   
         Claire:  That’s great, James. _______________ Thanks.  

1.  I’d love to.      
2.  That’s fine.  
3.  Let’s go.      
4.  All right. 

 

14. Situation: Anna and Suree are talking about the weather in Thailand. 
        Anna:  _______________    
        Suree:  There are three seasons in Thailand.  
        Anna:  What are they?  
        Suree:  Winter, summer, and rainy season. 

1. How many seasons in Thailand do you like? 
2. What season in Thailand do you like most? 
3. I’ve come to Thailand twice. I like summer. 
4. What’s the weather like in Thailand? 

15. Situation: In school, Nid and Noi are talking about their examination. 
        Nid:  Congratulations on your examination.   
        Noi:  _______________ 

1.  All right.      
2  Thank you. 
3.  How sweet!      
4.  Sure, I can do it. 

(16-17) At the shoes shop    
      Shop assistant: ______16______ 
               Sombat: Yes, Do you have these shoes in size 8? 
      Shop assistant: ______17______ 
      Sombat: I’d like the black pair on the top shelf. 
16.    1.  Hi! What’s up? 
        2.  Hello. How have you been? 
        3.  Good morning. May I help you? 
        4.  Good morning. How do you do? 
17.   1.  Would you like the black ones? 
       2.  What color would you like? 
       3.  Do you like the black one? 
       4.  What would you like? 
 
 



  

18. Situation: At the restaurant, John and Bob are ordering some food. 
       John: Let’s sit over there. 
        Bob: O.K. 
       John: _______________ 
        Bob: Sure. What would you like to eat? 
       John: I’ll have steak.  

1.  May I help you?     
2.  It’s a very nice restaurant. 
3.  What’s the popular dish here?    
4.  Can you pass me a menu, please? 

19. Situation:  Barbara lost her purse.   
       Barbara: I can’t find my purse.  Can you help me? 
           Paul: _______________  I’ll help you look for it. 
       Barbara: Thanks. 

1.  No, thanks.      
2.  Yes, please. 
3.  No problem.      
4.  Sorry, I’m busy. 

20. Situation: Jane and Sam are talking about sickness. 
        Jane:  What’s the matter with you?    
        Sam:  I’ve a bad headache because I slept late last night. 
        Jane:  _______________ 

1. You are stubborn. 
2. I’m worried about it. 
3. Why do you always sleep late? 
4. You should go to see the doctor.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.  ตอบขอ  1  How have you been? มีความหมายเหมือน How are you? เปนอยางไรบาง 
                    เปนประโยคที่ May พูดหลังจากการทักทาย  Pond  จึงพูดตอบวา สวัสดี ฉันไมคอยสบาย    
                    ขอ 2  How’s your father?  คุณพอของคณุเปนอยางไร  
                    ขอ 3 How’s your work?   งานของคุณเปนอยางไรบาง 
                    ขอ 4 How do you do? เปนการทักทายอยางเปนทางการ ใชสําหรับการพบกันเปนครั้งแรก 
2.  ตอบขอ  2  I’m sorry about that. เพราะ Tom ทําโทรศพัทของ Jim ตก จึงกลาวขอโทษ 

ขอ 1 I think it’s too old. ฉันคิดวามันเกาไป 
                    ขอ 3 I dropped it on the carpet.  ฉันทําหลนบนพรม 
                    ขอ 4 Can you buy a new one?  คุณซื้ออันใหมไดไหม ? 
3.  ตอบขอ  3  Excuse me. มีความหมายวาขอโทษ ใชเม่ือตองการรบกวน ขอความชวยเหลือ หรือขัดจังหวะ 

ขอ 1 Oop!  เปนคําอุทาน  
                    ขอ 2 I’m sorry.  มีความหมายวา ขอโทษ ใชเมื่อตองการขอโทษในสิ่งที่ทําผิดพลาด 
                    ขอ 4 Good morning.  เปนการทักทาย 
4. ตอบขอ  3    Do you have the time, please? มีความหมายเหมือนกับ What time is it? 
           คําตอบของผูชาย เปนการบอกเวลา และหัวขอสถานการณบอกวา ผูหญิงถามเวลาผูชาย 
5. ตอบขอ  1  Take care. แปลวา รักษาสุขภาพนะ ดูแลตัวเองนะ เปนสํานวนทีส่ามารถใชในการกลาวลา  
                   Kim พูดตอบการกลาวลาของ Sally   
          ขอ 2 No problem. แปลวา ไมมีปญหา ไมเปนไร ใชพดูตอบการขอบคุณ หรือการขอโทษก็ได 
          ขอ 3 Don’t mention it. แปลวา ไมเปนไร ไมตองพูดถึง ใชพูดตอบการขอบคุณ 
          ขอ 4 That’s all right.  แปลวา ไมเปนไร ใชพูดตอบการขอโทษ 
6. ตอบขอ  3  See you tomorrow.  เจอกันพรุงนี้นะ เปนสํานวนการกลาวลา   
                   Dam กลาวลา Dang และ Dang กลาวตอบ  
                   ขอ 1 You too.  คุณดวยเชนกัน 
                   ขอ 2 Be careful!  ระมัดระวังนะ 
                   ขอ 4 Don’t run too fast.  อยาวิ่งเร็วเกินไปนะ  
7. ตอบขอ  1  Thanks, you too. เพราะ Ann กลาวขอบคุณ Suda ที่กลาววา Have a good weekend.  
                   (ขอใหมีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาหนะ) พรอมกับอวยพรกลับคืนวา you too 
                   ขอ 2 Take your time.  ตามสบาย ไมตองรีบรอน 
                   ขอ 3 Gppd morning. สวัสดีตอนเชา 
                   ขอ 4 It’s getting late. มันจะสายแลว 
8. ตอบขอ  1  Thanks.  Salinee กลาวขอบคุณที ่Sakda ชมเสื้อของเธอ   
9. ตอบขอ  1   Not at all. It’s been a pleasure.  Alice กลาวตอบคําขอบคุณของ Susan   
10. ตอบขอ 4  Never mind, dear. แมกลาวตอบการขอโทษของลูกชาย  (สวนตัวลวงทั้งสามขอเปนการตําหน)ิ 
11. ตอบขอ  2  Let’s go and see it.  ไปดูกันเถอะ 
          Jerry ชวน Ann ไปดูหนัง โดยเธอพูดนําวา “ฉันไดยนิมาวาตอนนี้ Harry Potter กําลังฉายอยู” 

           Ann ตอบปฏิเสธวา อยากไปแตไปไมไดเพราะตองทํารายงาน 
                    ขอ 1 Do you like it? คุณชอบมันไหม 
                    ขอ 3 Have you ever seen it?  คุณดูหรือยัง 
                    ขอ 4 Do you have free time? คุณวางไหม  



  

12. ตอบขอ  1  Thanks. That sounds fun. แปลวา ขอบคณุ ฟงดูแลวนาสนุกจัง  
                    Peter ขอบคุณ ที่ Kate ชวนไปข่ีจักรยาน และถามกลับไปวา เจอกันเวลาไหน 
 ขอ 2 Do you know a great place to ride?  คุณรูจักสถานที่ที่ดีๆที่จะไปขี่จักรยานไหม 
 ขอ 3 I’m sorry. I’ve a lot of homework to do.  ขอโทษ ฉันมีการบานเยอะมาก 
 ขอ 4 I don’t like riding. How about swimming?  ฉันไมชอบขี่จักรยาน ไปวายน้ําไหม 
13. ตอบขอ  1  I’d love to. แปลวา ฉนัปรารถนาอยางยิ่ง (ฉันอยากไป) เปนสํานวนที่แสดงถึงความยินดีและ 
                    เต็มใจตอบรับคําเชิญชวน จากบทสนทนา Claire ตอบรับคําชวนของ James ที่ชวนไปรับประทาน 
                    อาหารเย็นในวันศุกร 
14. ตอบขอ  4  What’s the weather like in Thailand? หมายถึง อากาศในเมืองไทยเปนอยางไร  
                    เปนคําถามที่สอดคลองกับคําตอบของ Suree วาประเทศไทยมี 3 ฤดู  
                    และ Anna ถามตอวามีอะไรบาง  

ขอ 1 How many seasons in Thailand do you like?  คุณชอบก่ีฤดูในประเทศไทย 
                    ขอ 2 What season in Thailand do you like most?  คุณชอบฤดูไหนมากที่สุดในประเทศไทย 
 ขอ 3 I’ve come to Thailand twice. I like summer. ฉันมาเมืองไทยสองครั้ง ฉันชอบฤดรูอน 
15. ตอบขอ  2  Thank you  Noi กลาวขอบคณุ Nid ทีแ่สดงความยินดกัีบผลสอบ  
16. ตอบขอ  3  Good morning. May I help you?  เปนสํานวนของพนักงานขายในการกลาวตอนรับลูกคา 
17. ตอบขอ  2  What color would you like? คุณตองการสีอะไร  
                    พนักงานขายถามคําถามนี้เพราะ Sombat ตอบวา ตองการคูสีดําที่ชั้นบนสุด 
        ขอ 1 Would you like the black ones? คุณตองการคูสีดําใชไหม 
 ขอ 3 Do you like the black one? คุณชอบคูสีดําไหม 
 ขอ 4 What would you like? คุณตองการอะไร 
18. ตอบขอ  4  Can you pass me a menu, please?  ชวยสงรายการอาหารใหหนอยครับ  
                    สังเกตจากคําตอบของ Bob “Sure.” เปนการตอบรับการขอรอง ซึ่งจะสอดคลองกับประโยค 
                    ขอรองของ John  
        ขอ 1 May I help you?  ใหฉันชวยไหม เปนการเสนอความชวยเหลือ 

ขอ 2 It’s a very nice restaurant. เปนรานอาหารที่ดีมาก 
 ขอ 3 What’s the popular dish here? อาหารจานเด็ดของที่นี่คอือะไร 
19. ตอบขอ  3  No problem. ไมมีปญหา (เปนสํานวนที่สามารถใชตอบรับการขอความชวยเหลือได)   
                    Paul ยินดทีี่จะชวยเหลือ Barbara ที่ขอความชวยเหลือเพราะกระเปาสตางคหาย 
 ขอ 1 No, thanks. ใชตอบปฏิเสธการเสนอใหความชวยเหลือ 
 ขอ 2 Yes, please.  ใชตอบรับการเสนอใหความชวยเหลือ 
 ขอ 4 Sorry, I’m busy. ใชตอบปฏิเสธการขอความชวยเหลือ 
20. ตอบขอ  4  You should go to see the doctor.  คุณควรจะไปหาหมอ 
 Jane แนะนํา Sam ใหไปหาหมอ เพราะ Sam บอกวาปวดหัวมาก 
 ขอ 1 You are stubborn. เธอดื้อจัง 
 ขอ 2 I’m worried about it. ฉันรูสึกกังวลเก่ียวกับมัน 
 ขอ 3 Why do you always sleep late? ทําไมคุณถึงนอนดึกอยูเสมอ     
 
 


