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Directions: Read each situation and the dialogue carefully and choose the 

appropriate expression to complete the dialogue. 
 
1.  ……………….. , ladies and gentlemen. 

a.  Good afternoon    b.  Good 
c.  Hello     d.  Morning 

 
2.  You meet someone at the airport. After chatting for a while, you ask: 
“……….” 

a.  How do you do your living?  b.  What do you make a 
living? 
c.  How do you make it living?  d.  What do you do for a 
living? 

 

3.  Chad : Hi my name is Chad. 
     Dori  : ………………………………….. 

a.  I’m fine         b.  I’m doing well. 
c.  Nice to meet you. My name is Dori.   d.  How are you doing. 

 

Read the dialogue and answer questions for situation 4 – 5. 
 

MAKING AN INTRODUCTIOIN 
MARY :  John, I’d like you to meet Christie, this is John. 
JOHN :  How do you do? 
CHRISTIE :  How do you do? 
MARY :  Christie is our new student from France. She is also an 

amateur 
   artist.  Her latest painting is excellent. 

JOHN :          4        Anyway, I have to go now to see my 
professor. 
  Christie,         5      .  

CHRISTIE :  Nice to meet you too. 
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4.   a.  Oh dear! I’m exaggerating. 
 b.  Oh brother! I’d love to see it sometime. 

c.  Is that so? I’m exaggerating. 
d.  Oh really? I’d love to see it sometime. 

5.   a.  goodbye          b.  We’ll meet again. 
c.  I’ll see you again        d.  I’m pleased to meet you. 

 
 
Read the dialogue and answer the questions for situation 6 – 8. 
 

A :  Hi Brian! What a surprise! How’s everything going? 
B :         6        Ashley. I’m doing quite well.          7         ? 
A :  Pretty busy. It sure is good to see you.  
B :  You too. It’s been a while.               8              ? 
A :  There’s nothing much just yet, but enough to keep me busy. 

   What’s new with you? 
B :  I just got kicked out of my job at Applebee’s. I’m currently job-

hunting 
   right now. 

A :  Well, good luck then!  
 
6.   a. Well      b.  What 

c. Hello      d.  Have 
 
7.   a. How’ve you?    b.  How’ve you been? 

c. How you been?    d.  How are things going? 
 
8.   a.  Who is thing go with your new job? 
 b.  What is thing going with your new job? 

c.  How are things going with your new job? 
d.  Have are things going with your new job? 
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9.  What is an informal greeting? 
a.  Morning, John    b.  Good afternoon, John 
c.  Good morning, John   d.  Good evening, John 

 
10.  Situation : May sees Pond at the bus station after school. 

May  : Hello, Pond. …………………………………….. 
Pond : Hello, May. I’m not so good. 

 a. How have you been?   b. How’s your father? 
 c. How’s your work?   d. How do you do? 
 

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

 a. Take care.     b. No problem. 
 c. Don’t mention it.   d. That’s all right. 
 

12.  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. 

 a. You too.     b. Be careful!. 
 c. See you tomorrow.    d. Don’t run too fast. 
 

13. Situation : After work on Friday 
Suda : Have a good weekend. 
Ann  : …………………………………….. 

 a. Thanks, you too.    b. Take your time. 
 c. Good morning.     d. It’s getting late. 
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14. Situation : Susan stays at Alice’s house for one week. 
Susan : Thank you very much for everything. 
Alice  : …………………………………….. 

 a. Never mind.    b. Pleased to meet you. 
 c. Congratulations!    d. Not at all. It’s been a  
          pleasure. 
 

15.  Tui    : My mother is waiting for me at the bus stop. I have to go  
now, bye! 

Keaw : …………………………………….. 
 a. See you.     b. Take care. 
 c. Have a good time.   d. Pleased come again. 
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 ใบความรู 
เรื่อง Greeting, Parting and Introduction 

(การทักทาย การกลาวอําลา และการแนะนําตัว) 
 
 
 

การทักทาย (Greeting) 
 

การทักทายเปนการแสดงออกถึงมิตรภาพ และความเคารพนับถือกัน สําหรับ
คนไทยเราใชคําวา “สวัสดี” เพ่ือทักทายกับคนที่เรารูจักแลว หรือแมกระทั้งคนทีเ่รา
อยากรูจัก และในสวนของสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับกลาวทักทาย นิยมใช
สํานวนดังตอไปนี้ 
 

การทักทายอยางเปนทางการ (Formal Greeting)  
 
 - Good morning (สวัสดีตอนเชา) 
    ใชกลาวสวัสดีตั้งแตเชาจนถึงเที่ยงวัน 
 - Good afternoon (สวสัดีตอนบาย) 
    ใชกลาวสวัสดีตั้งแตหลังเที่ยงจนถึงเวลาหกโมงเย็น 
 - Good evening (สวัสดตีอนเย็น) 
    ใชกลาวสวัสดีตั้งแตหลังหกโมงเย็นจนถึงเวลากลางคืน 
 

การทักทายอยางไมเปนทางการ (Informal Greeting)  
 
 - Hello. (สวัสด)ี   - Hi. (สวัสดี) 
 โดยทั่วไปแลวเวลาทักทายใคร หากเราทราบชื่อของเขา เราควรพูดชื่อของเขา
ในคําทักทายนั้นเลย  

แตหากเราไมทราบชื่อ อาจใชคําวา “Sir” เวลาทักทายผูที่อาวุโสกวาที่เปน
ผูชาย หรือ “Madame” กับผูที่อาวุโสกวาที่เปนผูหญิง 
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 - Good morning, Linda. 

 - Good afternoon, Sir. 

 - Good evening, Madame. 
 

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอสังเกต   
 

ระวังการใช “Good evening” เพราะ evening  นั้น ไมไดตรงกับคําวา        
ตอนเย็น ในภาษาไทย แตหมายถึง ตอนหมดวันและตอนตนของตอนกลางคืน  หรือ 
“the end of the day and the early part of the night” (Longman Active 
Study Dictionary) ดังนั้น มักจะนับตั้งแต 6 โมงเย็นไปจนถึงประมาณ 3 – 4 ทุม 
หรือ 21.00 – 22.00 น. เพราะฉะนั้น หากเจอเพ่ือนตอนชวง 1 – 2 ทุม หรือ          
19.00 – 20.00 น. ก็สามารถใช “Good evening” ได 
 ระวังการใช “How do you do?” แมวามันจะดูเหมือนคําถามแตไมใชนะคะ 
สํานวนนี้เปนสํานวนที่ใชในการทักทายเทานั้น โดยมักใชทักคนที่เพ่ิงรูจักใหม ๆ       
ซึ่งมักจะเปนทางการมาก ๆ หมายถึง “ผมยินดีที่ไดพบคุณครับ (คะ)” หรืออาจจะ
แปลงาย ๆ วา “สวัสดี” ไดเชนกัน เวลาตอบก็ควรจะตอบวา “How do you do?” 
เชนกัน  
 
 ในภาษาอังกฤษนั้น เปนธรรมเนียม 
ที่หลังจากทักทายแลวจะตองมีการถามทุกขสุข 
ซึ่งไมไดมีความหมายลึกซึ้ง แตเปนธรรมเนียม 
ที่เราควรจะตองถาม คําถามในภาษาอังกฤษ 
ที่มีความหมายวา สบายดีหรือเปนอยางไรบาง 
มีอยูหลายประโยค  
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Kim :  Good morning Mai. How are you today?” 
Mai :  I’m very well, thank you. 

ตัวอยาง 

 
A  :  Good afternoon, Dr. Martin. 
B  :  Hello, Chris. How are you today? 
A  :  I’m fine, thank you. How are you? 
B  :  Fine, thank you. 
 

ตัวอยาง 

                 การถาม     การตอบรับ 
“สบายดีหรือเปนอยางไรบาง”   
- How do you do?    - How do you do? 
 
 - How are you?    - I’m very well, thank you. 
 - How are you today?   - I’m fine, thank you. 
- How are you this morning? 
- How are you this afternoon? 
- How are you this evening? 
 
- How are you doing?   - I’m doing good. 
- How’s everything?    - I’m ok. 
- How’s it going?    - Great, thank you. 
 - How are things with you?   - Good, thanks. 
 - How have you been?   - Alright, thanks. 
 (ใชสําหรับถามกรณีไมไดพบกันมานาน)  - Pretty good, thank you. 
       - Not too bad, thanks. 
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Pim :  Hello, Koy. How have you been? 
Koy :  Hello Pim, I have been busy. How are you? 
Pim :  Pretty good, thank you. 

ตัวอยาง 

 
Bom :  Good morning, Noi. How are you today? 
Noi :  Not too bad. How are you Bom? 
Bom :  Not so well. I’ve got a flu. 
Noi :  I hope you feel better soon. 
Bom :  Thanks. See you later, Bye. 
Noi :  Bye. 
 

ตัวอยาง 

การตอบรับและยอนถามวา “แลวคุณละ (สบายดีหรือ)”  
(I’m) Fine. 
(Very) good.     
Great.      
All right. (Thanks/Thank you)   
OK.      
Not too bad. 
Can’t complain. (ก็เรื่อยๆ) 

 ถาเพื่อนหรือคนรูจัก ไมสบาย เราอาจพูดกับคนเหลานั้นวา 
- I hope you feel better soon! 
- Get well soon! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

การถามคําถามกลับเมื่อมีคน
ถามเรา (ถาเราสบายดี) 
And you? 
And how are you? 
How about you? 
What about you? 
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การกลาวอําลา (Parting) 
 

การกลาวลา เปนมารยาททางสังคม ดังนั้นจึงควรเลือกใชใหถูกตอง          
และเหมาะสม โดยทั่วไปการกลาวลา นิยมใชสํานวนดังตอไปนี ้

 
- Goodbye.     - Nice to meet you. 
- Bye.      - Nice to have met you.  
- Bye-bye.      - It was nice meeting you. 
- Cheerio.     - Take care. 
- Cheers.     - Take good care of yourself. 
- See you.     - Thank you for your time. 
- See you soon.    - Nice to see you. 
- See you tomorrow.   - I’d better go now. 
- See you later.    - I really must go. 
- Take care, bye.    - It’s been lovely to see you. 
- I must be going.    - It was great to see you. 
- So long.     - I’ve got to go now. 
- Farewell! (ลากอน)   - See you soon! 

 
 
 หลังจากนั้นตามดวย การอวยพรของใหคนที่พูดดวยมีความสุข 
 
   - lovely   - weekend! 

   - great   - holiday! 
   - nice    - evening! 
   - wonderful   - afternoon! 
       - time! 
 
 

Have a    + 



 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

หากตองการแสดงความอาลัยอาวรณก็พูดวา 
 
 
- Keep in touch. (แลวติดตอกันบางนะ) 
- Give me a ring. ((แลวโทรหากันบาง) ไมไดแปลวา “ใหแหวนฉันวงหนึ่งนะ”) 
- Drop me a line. ความหมายเหมือน Give me a ring. 
- I’ll miss you. (ฉันจะคิดถึงเธอ/คุณ) 
- We’ll miss you. (พวกเราจะคิดถึงเธอ/คุณ) 
- Call me. (โทรหาฉันบางนะ) 
- Write to me. (เขียนจดหมายถึงฉันบางนะ) 
 

 
(Formal) Mario :  It’s nice to have met you. Good bye. 
  Paeng :  Good bye. 

(Informal) Mario :  See you later. So long. 
  Paeng :  So long. 
 

ตัวอยาง 

 
Sinee  :  Oh, it’s getting late. I have to run. 
Somporn :  Go ahead. Have a nice weekend. 
Sinee  :  Thanks, you too. I’m going to England tomorrow 
morning. 
Somporn :  Have a good trip. 
 

ตัวอยาง 
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 ขอสังเกต    กริยา miss มีหลายความหมายขึ้นอยูกับกรรมที่ตามหลัง 

 
  

1. หากตามดวยกรรมบุคคล แปลวา “คิดถึง” เชน  We’ll miss you.            
(เราจะคิดถึง (พวก)/คุณ) 

 
 2. ถากรรมเปนพาหนะ แปลวา “ขึ้นไมทัน” เชน They missed the train.  
(พวกเขาตกรถไฟ/ขึ้นรถไฟไมทัน) 

 
3. ถากรรมเปนสิ่งของ แปลวา “พลาด, ไมโดน” เชน It missed the 

target. (มันพลาดเปาไป) สวน missing เปนคําคุณศัพท (adjective) หมายถึง 
“หายไป”  เชน the missing plane (เครื่องบินที่หายไป)   
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การแนะนําตัว (Introduction) 
 

การแนะนําตัวเองเปนเรื่องจําเปน เนื่องจากวา คูสนทนา หรือผูฟงเปนบุคคลที่
เราไมคุนเคย ดังนั้น หลังจากท่ีมีการทักทายเราควรบอกชื่อ นามสกุล ของเราใหคู
สนทนารูจัก เพ่ือทักทายกันในคราวตอไป หลงัจากนั้นอาจมีการบอกขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับตัวเอง เชน การบอกอายุ อาชีพ ท่ีอยู วัน เดือน ป เกิด อายุ สัญชาติ 
ครอบครัว และงานอดิเรก เปนตน  จะนิยมใชสํานวนดังตอไปนี้ 
 

กลาวแนะนํา 
- Why don’t you ……………?  - You’d better or not ……. 
- If I were you I’d …………..  - Look for new job 
- I (think) you should/ought to …… - Get a divorce 
- I (think) you’d butter ………..  - Quit school 
- I (strongly) advise you to ………  - Ask for a raise 
- I (strongly) recommend the you …. 
- If I were you I wouldn’t …………… 
- I don’t think you should …………… 
- I advise you not to ………………. 

 
          กลาวยอมรับคําแนะนํา          กลาวปฏิเสธคําแนะนํา 

- That’s a good idea.      - That’s not (such) a good idea 
   (Thanks.)          (for me) because ……….. 
- That’s a good suggestion     - I’m afraid that won’t help  
   (Thank a lot)          (me) because ……………. 
- I’ll do that.       - I don’t want to do that  
- You’re right.          Because …..…………… 
   (Thank you.) 
- All right. 
- OK. 
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Mr. Wilson  :  Good morning, Mrs. Bill. 
Mrs. Bill   :  Good morning, Mr. Wilson. How are you? 
Mr. Wilson :  I’m fine thank, and you?  
Mrs. Bill   :  Not too bad. Mr. Wilson, this is my husband 

Michael,   Michael this is Mr. Wilson, my English 
teacher. 

Mr. Wilson :  Pleased to meet you. 
Mr. Michael :  Pleased to meet you too. 

ตัวอยางที่ 4 

การแนะนําบุคคลอื่น (Introducing Someone elese)  
 
 การแนะนําบุคคลอื่น (Introducing Someone else) เปนการแนะนําบุคคล
สองฝายที่ไมเคยพบกันมากอนใหรูจักกัน โดยมีการบอกชื่อเต็ม หรือชื่อเลน ถาเปน
การทักทายที่เปนทางการอาจจะมีการบอกถึงตําแหนงหนาที่การงาน หลังจากนั้นอาจ
มีการพูดคุยถามถึงดินฟาอากาศ ครอบครัว การเดินทาง ครอบครัว เชื้อชาติ บานเกิด 
งานอดิเรก เปนตน  
 

      การแนะนําบุคคลอื่น 
- I would like to introduce you to …..    - I would like you to meet …... 
- There is someone I’d like you to    - I would like you introduce …. 

meet, this is …….      - Allow me to introduce ……… 
- Let me introduce you to …….     - This is my friend, his/her 
- May I introduce you to …….       name is …….. 
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A  :  I have a high fever. 
B  :  You should take some aspirin every four hour. 
A  : You’re right. Thanks a lot. 

 

ตัวอยางที่ 5 

การแสดงความยินดีที่ไดรูจัก 
(Expressing a pleasure meeting someone)  
 
 การแสดงความยินดีที่ไดรูจัก (Expressing a pleasure meeting someone)      
การบอกวายินดีที่ไดรูจักหลังจากมีการทักทายแลว ก็เปนมารยาทที่ตองบอกวา “ยินดี
ที่ไดรูจัก” โดยสวนมากจะใชกับบุคคลที่เราไมเคยรูจักมากอน เชน เพื่อน ลูกคา หรือ
บุคคลที่อายุมากกวา เปนตน  
 

การแสดงความยินดีที่ไดรูจัก            การตอบรับ 
- Pleased to meet you.      - Pleased to meet you too. 
- Nice to meet you.      - Nice to meet you too. 
- Very nice to meet you.     - Very nice to meet you too. 
- It’s a pleasure to meet you.     - It’s a pleasure to meet you too. 

   - Same here. 
 
 
 

 

ขอสังเกต   Nice to meet you. ใชในการแสดงความยินดีเมื่อพบกันครั้ง

แรก  
  เมื่อตองการแสดงความยินดีในการพบกันครั้งที่สองควรใช 

  Nice to see you again. 
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ถามและการบอกขอมูลสวนตัว 
 

1. การถามชื่อ 
A : What's your name? คุณช่ืออะไร 
B : My name is (ชื่อผูตอบคา ถาม). หรือ I'm (ชื่อผูตอบคํา ถาม). 

2. การถามชื่อบุคคลที่ 3 
A : Who's that? นั่นใคร 
B : He/She is (ชื่อของบุคคลนั้น ๆ). 

3. การถามวัน/เดือน/ปเกิด 
A : When were you born? คุณเกิดเมื่อไร 
B : I was born on Oct 24, 1987. (กรณีที่บอกวันเกิดดวย ใหใช Preposition 

on) I was born in June, 1987. (กรณีบอกเฉพาะเดือนเกิดใหใช 
Preposition in) 

4. การถามสวนสูง/นาหนัก 
A : How tall are you? คุณสูงเทาไร 
B : I'm 175 centimeters tall. ฉันสูง 175 ซ.ม. 
A : How much do you weigh? คุณหนักเทาไหร 
B : I weigh about 60 kilograms. ฉันหนัก 60 กิโลกรัม 

5. การถามสัญชาติ 
A : What is your nationality? คุณมีสัญชาติอะไร 
B : I'm Thai. ฉันสัญชาติไทย  
     I'm Canadian ฉันสัญชาติแคนาดา 
     I'm American ฉันสัญชาติอเมริกัน 

6. การถามที่อยู 
A :  Where do you live? คุณอาศัยอยูที่ไหน 
B :  I live on Sukhumvit Road. (ชื่อถนนใช Preposition “on”) 
      I live at 4 Sukhumvit Road. (กรณีมีเลขที่ขางบานและชื่อถนนใหใช 

Preposition “at”)  
      I live in Chiangmai. (ชื่อจังหวัด ชื่อเมือง) 
      I live in Bangkok. ชื่อประเทศ ใหใช Preposition “in”) 
      I live in Thailand. 
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7. การสอบถามสถานที่ทางาน 
A : Where do you work? คุณทํา งานที่ไหน 
B : I work in ABC Company. ฉันทํา งานที่บริษัท ABC 
A : What company do you work for? คุณทํา งานที่บริษัทไหน 
B : I work for ABC Company. ฉันทํางานที่บริษัท ABC 

8. การถามอาชีพการทางาน 
A : What do you do? คุณทํา อะไร 
B : I'm a teacher. ฉันเปนครู 
A : I'm a doctor. ฉันเปนหมอ  คา ตอบ คือ I'm (ชื่ออาชีพ). 

9. การถามถึงสมาชิกในครอบครัว 
A : How many sisters and brothers do you have?  คุณมีพี่นองกี่คน 
B : I have 2 sisters and a brother.  ฉันมีพี่สาวสองคนและนองชาย 1 คน 
A : How many persons are there in your family? ในครอบครัวคุณมีกี่คน 
B : There are 5 persons in my family.  ในครอบครัวของฉันม ี5 คน 

10. การถามเบอรโทรศัพท/e-mail 
A : Do you have any telephone numbers or an e-mail address? 
B : Yes, I do. My telephone number is 02-3806871 and my mobile 

number is 081-8331140. My e-mail is (e-mail address ของแตละ 
บุคคล). 

 
 
 ขอสังเกต    การออกเสียงอานหมายเลยโทรศัพท จะอานทีละตัว 

   ยกเวนเลขที่ซ้ํากัน จะใช คํา วา Double ซึ่งหมายเลข 0 
   จะใชคา วา oh แทนก็ได เชน 

 
081-8351140  อานวา 
oh - eight - one - eight - three - five - double one -four – oh 
 
 
 
02-3806871 อานวา 
 oh - two - three - eight - oh - six - eight - seven - one 
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Direction: Fill the word in the blank. 

 

Choices 

 
How are you doing ? Thank you.  How do you do ? 
 
 

Hello, How are you? Welcome back Not very well 
 
 
Pim  : Hi, Tom. ………………………….. 
Tom  : Pretty good, thanks. And you ? 
Pim  : Oh, not too bad . I’m a bit fed up with my work, though. 

 
Many :  …………………. From China. How was the weather 
there? 
Gas  : Very cold. 
Many : Too bad ! It’s been very warm here. 

 
Nipol : Happy New Year. 
Suwat: ………………………. 

 
Pop : Hi ! How are you doing? 
Nan : ………………………… I have a headache. 
Pop : That’s too bad. You should go to see the doctor. 

 
A : How do you do ? Nice to meet you. 
B : ……………………. Nice to meet you, too. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบฝกทักษะที่ 1 
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Direction : Read the dialogue and answer questions. 

 
 

I have heard so much about you  Good evening 
to have you working  It was a pleasure to meet you 
I must excuse myself     

 
 
 
 
Many : …..…….1………., my name is Many Leonard. It’s nice to meet 

you. 

Pop : ………..2……… . By the way, my name is Pop.  

Many : I would like to personally welcome to our Solar Cell Installation 
Company. We are delighted ………….3………… with us. 

Pop : Thank you very much for having me here. Where do I start? 

Many : You will be welcomed from another unit in the company and they 
will directly give you orders on where and what your duties are. 
…….…4…….… to attend a meeting in ten minutes. 

Pop : Oh, thank you for the company tour, Many. 
……………..5…………….. 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกทักษะที่ 2 
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Direction : Matching saying greeting or goodbye and Responses. 
 
 

 
…….…... 1. Good morning.    a. Good morning, mom. 

…….…... 2. Good afternoon    b. 12.00-06.00 pm. 

…….…... 3. Good evening    c. Doing good. 

…….…... 4. Hi! How are you doing?   d. Good. Thanks. 

…….…... 5. Hello, I’m Sasha    e. Quite well. 

…….…... 6. Hey! Brian, wake up.   f. 01.00-12.00 am. 

…….…... 7. Nice to meet you.  g. Not very well. I have a headache. 

…….…... 8. How are you?    h. 06.00-12.00 pm. 

…….…... 9. Hi, Frank. Fine, thanks and you? i. Nice to meet you too. 

…….…... 10. How are you doing?   j. Hi! I’m John. 
  
 
 

 
 
 
 
 

           Self – Introductions 
 

             Response 

แบบฝกทักษะที่ 3 
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Direction: Reading to the conversations and fill in the missing words. 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

1.  ………………………… 

 2.  ………………………… 

 3.  ………………………… 

 4.  ………………………… 

 5.  ………………………… 

 

a. Congratulations to you 

b. It’s been too long! 

c. what’s new about you? 

d. How’s life been treating you? 

e. What have you been up to 
 

Oh, hey Adrian! ………..2……….  I 
can’t even remember the last time we 
met. 
 

Bretta! It has been a long 
time! ……….1……….. 
 

I can’t either! So, 
……….3……. 

Well, I’m getting 
married tomorrow! 

You are? Congratulations! I agree 
that it has been very long since 
the last time we met. 
 

What about you, Adrian? 
…….4…. all these years? 
 

I’m working as the executive producer at 
CP right now.  
 

Wow! That’s a really big position! 
…….5…… too for having come 
all this way. 
 

แบบฝกทักษะที่ 4 
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Direction: Reading to the conversations and fill in the missing words. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………… 
 
 
 

Hello ? 
Hello. May I speak to 
Linda, ..…1…... 

Linda, it’s Dave 
Zuber. How’s 
…2.... 

Sure, no……4….           
Talk to you later. Bye. 

Speaking. 

Hi, Dave! Listen,          
I can’t talk right now. 
Can I call 
you…3…later? 

……5…… 

แบบฝกทักษะที่ 5 



 22 

 

 
 
 
Direction: Complete the sentence with the word in the box. 
 
 
 

London  Pleased   Manchester 
English teacher Goodbye  Morning 
Thanks  Not too bad   Mr. Bean 

 
 
Mr.Bean  :  Good …..1……. Mrs. Jones. 

Mrs.Jones :  Good morning, …..2…. How are you? 

Mr.Bean  :  I’m fine ……3…… and you? 

Mrs.Jones :  …..4….., Mr.Bean, this is my husband Michael,  

   Michael this Mr.Bean my …..5….. 

Mr.Jones :  Pleased to meet you …..6……  

Mr.Bean  :  …..7…. to meet you too. Are you from England, Mr. Jones? 

Mr.Jones :  Yes, from Manchester. Do you live in …..8…..? 

Mr.Bean  :  No, I’m from …..9…., but I live in Manchester while am 
teaching at college. 

Mr.Jones :  Well, ….10….. Mr. Bean, it was nice to see you. 

Mr.Bean  :  Yes, it was nice talking to you goodbye. 
 
 
 

แบบฝกทักษะที่ 6 
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Directions: Read each situation and the dialogue carefully and choose the 

appropriate expression to complete the dialogue. 
 
1.  ……………….. , ladies and gentlemen. 

a.  Good     b.  Morning  
c.  Hullo     d.  Good afternoon 

 
2.  You meet someone at the airport. After chatting for a while, you ask: 
“……….” 

a.  What do you make a living?  b.  What do you do for a 
living? 
c.  How do you make it living?  d.  How do you do your 
living? 

 

3.  Chad : Hi my name is Chad. 
     Dori  : ………………………………….. 

a.  Nice to meet you. My name is Dori. b.  I’m fine 
c.  I’m doing well.    d.  How are you doing. 

 

Read the dialogue and answer questions for situation 4 – 5. 
 

MAKING AN INTRODUCTIOIN 
MARY :  John, I’d like you to meet Christie, this is John. 
JOHN :  How do you do? 
CHRISTIE :  How do you do? 
MARY :  Christie is our new student from France. She is also an 

amateur 
   artist.  Her latest painting is excellent. 

JOHN :          4        Anyway, I have to go now to see my 
professor. 
  Christie,         5      .  

CHRISTIE :  Nice to meet you too. 
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4.   a.  Dear! I’m exaggerating. 
 b.  Is that so? I’m exaggerating. 

c.  Oh really? I’d love to see it sometime. 
d.  Oh brother! I’d love to see it sometime. 

5.   a.  goodbye    b.  I’m pleased to meet you. 
c.  We’ll meet again. . d.  I’ll see you again  

 
 
Read the dialogue and answer the questions for situation 6 – 8. 
 

A :  Hi Brian! What a surprise! How’s everything going? 
B :         6        Ashley. I’m doing quite well.          7         ? 
A :  Pretty busy. It sure is good to see you.  
B :  You too. It’s been a while.               8              ? 
A :  There’s nothing much just yet, but enough to keep me busy. 

   What’s new with you? 
B :  I just got kicked out of my job at Applebee’s. I’m currently job-

hunting right now. 
A :  Well, good luck then!  

 
 
6.   a. Hello      b.  What 

c. Have     d.  Well  
 
7.   a. How you been?    b.  How are things going? 

c. How’ve you?    d.  How’ve you been? 
 
8.   a.  Have are things going with your new job? 
 b.  How are things going with your new job? 

c.  What is thing going with your new job? 
d.  Who is thing go with your new job? 
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9.  What is an informal greeting? 
a.  Good morning, John   b.  Good afternoon, John  
c.  Afternoon, John   d.  Good evening, John 

 
 
10.  Situation : May sees Pond at the bus station after school. 

May  : Hello, Pond. …………………………………….. 
Pond : Hello, May. I’m not so good. 

 a. How do you do?   b. How have you been?  
 c. How’s your work?   d. How’s your father? 
 

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

 a. That’s all right.    b. Take care.  
 c. Don’t mention it.   d. No problem. 
 

12.  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. 

 a. Be careful!.    b. See you tomorrow.  
 c. You too.     d. Don’t run too fast. 
 

13. Situation : After work on Friday 
Suda : Have a good weekend. 
Ann  : …………………………………….. 

 a. Good morning.    b. It’s getting late. 
 c. Take your time.    d. Thanks, you too.  
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14. Situation : Susan stays at Alice’s house for one week. 
Susan : Thank you very much for everything. 
Alice  : …………………………………….. 

 a. Not at all. It’s been a pleasure.  b. Congratulations! 
 c. Pleased to meet you.    d. Never mind. 
 

15.  Tui    : My mother is waiting for me at the bus stop. I have to go  
now, bye! 

     Keaw : …………………………………….. 
 a. Take care.    b. Have a good time. 
 c. See you.     d. Pleased come again. 
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ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

 

1. a 

2. d 

3. c 

4. d 

5. d 

6. c 

7. b 

8. c 

9. a 

10. d 

11. a 

12. c 

13. a 

14. d 

15. a 
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เฉลยแบบฝกทักษะที่ 1 
1.  How are you doing? 
2.  Welcome back  
3.  Thank you. 

4.  Not very well  
5.  How do you do?  

เฉลยแบบฝกทักษะที่ 2 
1.  Good evening  
2.  I have heard so much about you. 
3.  to have you working 
4.  I must excuse myself 
5.  It was a pleasure to meet you 

เฉลยแบบฝกทักษะที่ 3 
 1. f 
 2. b 
 3. h 
 4. g 
 5. j 

 6. a 
 7. i 
 8. e 
 9. d 
 10. c 

เฉลยแบบฝกทักษะที่ 4 
1. d 
2.  b 
3.  d 

4.  e 
5.  a 

 

เฉลยแบบฝกทักษะที่ 5 
1. please? 
2.  everything? 
3.  back 

4.  problem 
5.  Bye 

เฉลยแบบฝกทักษะที่ 6 
1.  Morning 
2.  Mr. Bean 
3.  Thanks 
4.  Not too bad 
5.  English teacher 

6.  Mr.Bean 
7.  Pleased 
8.  Manchester 
9.  London 
10.  Goodbye 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. d 

2. b 

3. a 

4. c 

5. b 

6. a 

7. d 

8. b 

9. c 

10. a 

11. b 

12. b 

13. d 

14. a 

15. c 
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