แบบทดสอบตนเอง (1)
ลองเติมคําลงในช่องว่างต่อไปนี้
:

Good morning, Kitti

Kitti

:

…………………………., Sri

Sri

:

How ……………………………?

Kitti

:

…………………………………. and you?

Sri

:

I am ……………………………………….
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แบบทดสอบตนเอง (2)

Top

:

Hi, ………………………………………….

Ann

:

……………….., Fine, ………………and you ?

Top

:

…………………………………………………..

แบบทดสอบตนเอง (3)
•

•
•
•

Hello, John
It’s nice to see you again
Good afternoon Mrs.Brown.
How………………….……?
Hi, Jane! How’s it going?
Hi, Ann. How are things?
Hello,madam.
My name is Jennifer Conrad

Possible Responses
(การตอบรับที่เป็นไปได้)
• Hello, Jackie.
How………………?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I’m ………….thank you, and ………?
……………………
Oh………………………………………
……………………..
Nice to meet you.
Hello, Madam.
I’m a manager of this company. Nice to meet you.
Bob, may I introduce my boss(บอส),(เจ้านาย) Mr.Smith.
Good bye, Bob.
Hello. Nice to ………too. I’m……… ………. I’m a visitor.
How………………?
It’s ……………to meet you. I’m……………
Good bye.
It …………..to have met you.

แบบทดสอบตนเอง (4)

จงเติมคําในบทสนทนาต่อไปนี้ให้ได้ความสมบรูณ์ในการสื่อสาร
1.
• Hello, I’m Captain Peter. Nice to meet you .
• Nice to meet you too. I’m Jane Dune. I come from…………..
Where are you from?
• I’m from Canada.
-------------------------------------------------------2.
• Good afternoon. How are you?
• I’m ……………thank you, you?
• I’m very pleased to meet you. My name is…..……...
I ………from………………..Where………you…….?
• I come from Thailand. I’m very ………..to meet you too.
• Good bye. Nice to…………met ………
• Good bye. I hope to……….you again.
-----------------------------------------------------------------------------------• Good evening, how are you?
• I’m………….thank you and …….?
• I’m very well, thank you. I’m Taiwanese. What……………………….?
• I’m Thai. I’m a policeman. Can you speak ……..?
• Yes, I can. Can you speak………..?
• No, I can’t.
………………………………………………………………

แบบทดสอบตนเอง (5)
จงเติมคําในช่องว่างของบทสนทนาต่อไปนี้ให้ใจความที่สมบูรณ์
1. A: ………………your invitation (อินวิเทชั่น) การเชิญ
Of course, I’ll come.(ออฟคอร์ส ไอคัม)แน่นอน ผมจะไป
B: Great! (เกรท!) เยี่ยมเลย

2. A: This present is for you. (ดิสเพรสเซ่น อิส ฟอร์ยู)
นี่เป็นของขวัญสําหรับคุณ/ท่าน
B: Oh………………………………
3. A:……………………..for your help.
B. My………………..
4. A: ……………very much for the flowers. (เดอะฟลาเวอร์ส) ดอกไม้
B: You……………………………

5. A:………..for all your help.
B. I………………………it.
6. A:You’re such a great person. (ยูอาร์ซัช-ชะเกรท เพอร์เสิ่น)
คุณเป็นคนเยี่ยมยอดมาก
B: ……………………………
7. A: ……………..for all your help.
B: You’re………….. Good luck. (กู๊ดลัค) โชคดีนะ
8. A: That’s a very nice shirt. (แดท’สะ เวรี่ ไนซ เชิ้ต) นั่นเป็นเสื้อที่สวยมาก
It suits you well.(อิท ซุทส์ ยู แวล) มันเหมาะกับคุณมาก
B: …………………………

แบบทดสอบตนเอง (6)

จงเติมคําในบทสนทนาเหล่านี้ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์
1. A: ………………….., , do you know what time is it?
(ดูยูโน วอทไทม์ อิสซิท?) ……………….., ทราบไหมคะ/ครับตอนนี้เวลาเท่าไรแล้ว?
B. Yes, it’s two o’clock. (ค่ะ/ครับ บ่าย 2 โมงแล้ว)

2. A. I beg……………………, would you mind helping me a moment?
(ไอเบค..............วู๊ดยูมายด์ เฮลพ์พิงมี อะ โม เม้น...................,กรุณาช่วยผม/ดิฉัน สักครู่เถิด)
B. Certainly. (เซอเท่นลี่) แน่นอนค่ะ/ครับ
3. A. ………………………for stepping on your foot. (……………ฟอร์สเต๊ปออนยัวร์ฟุท)……….ที่ไปเหยียบเท้าคุณ
B. ……………………… It’s very crowded on this train.
(…………….อิทส์ เวรี่คราวเด็ท ออนดิสเทรน)…………...คนแน่นมากบนรถไฟนี่

4. A. ……………………..for my mistakes on this quiz.
(…………ฟอร์มายมิสเทคส์ ออน ดีสควิส)………..สําหรับข้อผิดพลาดในคําถามนี้)
B. …………………Please try again.( ………………พลีสทรายอะเกน) ……………………..โปรดพยายามอีกครั้ง
5. A…………………for the delay in answering your call.
(…………………ฟอร์เดอะดีเลย์ อินแอนเซอริ่งยัวร์คอลล์) …………สําหรับความล่าช้าในการตอบโทรศัพท์ของคุณ
B………………………………..
6. A…………………I can’t hear you voice.(……………….ไอค้านเฮียยัวร์ว้อยส์) ………….ผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลย
B. I said I would like another drink. (ฉันบอกว่าฉันอยากได้เครื่องดื่มอีก)
7. A………………………..my mother won’t let me go there.
(…………..,มายมาเธอร์ว้อนเลทมีโกแดร์) ………….คุณแม่ของฉันคงไม่ให้ไปที่นั่น
B…………………..We hope we can see you soon.
(…………………วีโฮ๊พ วีแคนซียูโซน)………….เราหวังว่าเราจะเจอคุณในไม่ช้านะ

