
   
 
Instruction: Complete the sentences with a vocabulary from the below list. 
 
computer games means mean advice interesting interested  
myself by myself social society 
 
1. Lisa:  Hi Ann! I didn’t expect to see you in the university after you graduated. Anything wrong? 

Ann:  No, not really. I’ve come to ask my professor for his __________ about my proposal. 
 

2. Sarah:  Wow! Your curtains are so beautiful.  
Gwen:  Thanks. I got them from DIY shop last week. I installed them __________. 
Sarah:  Great! Can you tell me where the shop is? I might go to have a look. 
 

3. Ann:  How was the party last night? 
Charlotte:  It was fun. I met Steve too. I think he is better at __________ life than the past. I saw 

he talked to a lot of people. 
Ann:  Really? He was a shy boy when I last met him. I should have gone to the party with 

you. 
 

4. Sarah:  Charlie, can you help me find my ring? 
Charlie:  I think it is next to the sink in the kitchen. Yes! Here it is! 
Sarah:  Thank you so much. It __________ so much to me because my dad gave it to me 

when I was fifteen. 
 

5. Anthony:  What did you do last night? 
Jamie:  I played __________ on my laptop with my brother. 
 

6. Michael:  Hey Terry! What are you doing? 
Terry:  Hi Michael! I’m reading autobiography of Sir Alex Ferguson. He writes about how he 

managed his football team. 
Michael:  Really! It is __________. Can I borrow it after you’ve finished? 
 

7. William:  Why do you look sad, Robert? What’s wrong? 
Robert:  John was angry at me at school because I lost his comic book. I said sorry to him 

but he wouldn’t listen to me at all. I walked back home __________. I am so sorry. 
William:  Oh dear. Don’t worry too much. I hope he will forgive you soon. 
 

8. Alex:  Do you see those girls at the corner? I don’t understand why they come to have 
dinner together here but keep using their mobile phones all the time. 

David:  Maybe they are busy at work. They might be talking to their boss or colleagues. 
Alex:  I don’t think so. They should stop using their phones and disconnect to Facebook or 

Twitter and talk to each other face to face. I don’t get it why they do this. 
David:  Haha. Welcome to the modern __________! Anyway, don’t be serious about it. 



   
 

 
9. Peter:  Joe, what is your plan for this long holiday? 

Joe:  I’m going to the beach with my family. How about you? Are you going anywhere? 
Peter:  Yes. My sister and I will go to a farm. They are recruiting volunteer. We are 

__________ in agriculture and want to know how to grow plants without using 
pesticides. 

Joe:  It sounds awesome. Hope both of you will enjoy it. 
 

10. Andy:  Did you see my purse, Johnny? 
Johnny:  No. 
Andy:  Really? Can you help me find it? 
Johnny:  No. I am reading my book now. 
Andy:  Come on. I’m in hurry. Why are you so __________ to me? 
Johnny:  I have exam tomorrow morning! 
 

 
  



   
 
Answer key (คําเฉลย) 
 
1. Lisa: Hi Ann! I didn’t expect to see you in the 

university after you graduated. Anything 
wrong? 

Ann: No, not really. I’ve come to ask my 
professor for his advice about my 
proposal. 

 

ลิซ@า:  หวัดดีแอน ไม@คิดว@าจะเจอเธอท่ีมหาวิทยาลัย
หลังจากท่ีเธอเรียนจบแลXวนะเน่ีย มีอะไรหรือ
เปล@าจ[ะ 

แอน:  อันท่ีจริงก็ไม@มอีะไรมากหรอกจXะ ฉันมาหา
อาจารย̂เพ่ือขอคําแนะนําของเขาเก่ียวกับหัวขXอ
งานวิจัยของฉันน@ะ 

 
2. Sarah: Wow! Your curtains are so beautiful.  

Gwen:  Thanks. I got them from a DIY shop last 
week. I installed them myself. 

Sarah:  Great! Can you tell me where the shop is? 
I might go to have a look. 

 

ซารา: วXาว ผXาม@านของเธอสวยจัง  
เกว็น:  ขอบใจจXะ ฉันซ้ือมันมาจากรXาน DIY เม่ือสัปดาห̂

ท่ีแลXวน@ะ ฉันติดมันเองเลยนะ 
ซารา:  ยอดไปเลย เธอบอกฉันไดXไหมว@ารXานน้ันอยู@

ตรงไหน ฉันอาจจะแวะไปดูบXาง 

3. Ann: How was the party last night? 
Charlotte: It was fun. I met Steve too. I think he 

is better at social life than in the 
past. I saw that he talked to a lot of 
people. 

Ann: Really? He was a shy boy when I last 
met him. I should have gone to the 
party with you. 

 

แอน: งานเลี้ยงเม่ือคืนเปhนยังไงบXาง 
ชาร̂ลอ็ต: สนุกดีจXะ ฉันไดXเจอสตีฟดXวยนะ ฉนัว@าเขา

เขXาสังคมเก@งขึ้นกว@าเม่ือก@อนนะ ฉันเห็น
เขาพูดกับคนน้ันคนน้ีเยอะแยะเลย 

แอน: จริงหรอ? เขาดูขีอ้ายมากเลยนะตอนท่ี
เจอเขาคร้ังสุดทXาย ฉันน@าจะไปงานเล้ียง
กับเธอนะเน่ีย 

 

4. Sarah:  Charlie, can you help me find my 
ring? 

Charlie:  I think it is next to the sink in the 
kitchen. Yes! Here it is! 

Sarah:  Thank you so much. It means so 
much to me because my dad gave it 
to me when I was fifteen. 

 

ซารา:  ชาร̂ล ีช@วยฉันหาแหวนหน@อยไดXไหมจ[ะ 
ชาร̂ลี:  ฉันว@ามันน@าจะอยู@ขXางๆ อ@างลXางจานใน

ครัวนะ เจอแลXว! อยู@น่ีไง! 
ซารา:  ขอบคุณมากเลยจXะ แหวนวงน้ีสําคัญกับ

ฉันมากเลยเพราะพ@อฉันใหXมาตอนอายุ 15 
ปp 

5. Anthony:  What did you do last night? 
Jamie:  I played computer games on my 

laptop with my brother. 
 

แอนโทนี:  เม่ือคืนนายทําอะไรน@ะ 
เจมี:  ฉันเล@นเกมคอมพิวเตอร̂ในแลปท็อปของ

ฉันกับพ่ีน@ะ 

6. Michael:  Hey Terry! What are you doing? 
Terry:  Hi Michael! I’m reading an 

autobiography of Sir Alex Ferguson. 
He writes about how he managed 
his football team. 

ไมเคิล:  ว@าไงเทอรี นายทําอะไรอยูน@ะ 
เทอร่ี:  ไงไมเคิล ฉันอ@านหนังสืออัตชีวประวัติของ

เซอร̂ อเล็กซ̂ เฟอร̂กูสันอยู@น@ะ เขาเขียน
เล@าว@าเขาบริหารจัดการทีมฟุตบอลของ
เขายังไงบXาง 



   
 

Michael:  Really! That’s interesting. Can I 
borrow it after you’ve finished it? 

 

ไมเคิล:  จริงอ@ะ น@าสนใจนะ ฉันขอยืมอ@านต@อหลัง
นายอ@านเสร็จแลXวไดXไหม 

7. William:  Why do you look sad, Robert? 
What’s wrong? 

Robert:  John was angry at me at school 
because I lost his comic book. I said 
sorry to him but he wouldn’t listen 
to me at all. I walked back home by 
myself. I am so sorry. 

William:  Oh dear. Don’t worry too much. I 
hope he will forgive you soon. 

 

วิลเลียม:  ทําไม@ดูเศรXาจังโรเบิร̂ต มีอะไรหรือเปล@า? 
โรเบิร̂ต:  จอห̂นโกรธผมท่ีโรงเรียนเพราะผมทํา

หนังสือการ̂ตูนของเขาหายไป ผมขอโทษ
เขาแลXวแต@เขาไม@ฟtงผมเลย ผมเลยเดิน
กลับบXานคนเดียว ผมเสียใจจริงๆ 

วิลเลียม:  โธ@ท่ีรัก อย@าคิดมากนะ ฉันหวังว@าเขาจะ
ยกโทษใหXเธอเร็วๆน้ีนะ 

8. Alex:  Do you see those girls at the corner? 
I don’t understand why they come 
to have dinner together here but 
keep using their mobile phones all 
the time. 

David:  Maybe they are busy at work. They 
might be talking to their boss or 
colleagues. 

Alex:  I don’t think so. They should stop 
using their phones and disconnect 
from Facebook or Twitter and talk to 
each other face to face. I don’t get 
why they do this. 

David:  Haha. Welcome to the modern 
society! Anyway, don’t be too 
serious about it. 

 

อเล็กซ̂:  นายเห็นกลุ@มผูXหญิงตรงมุมน้ันไหม ฉันไม@
เขXาใจเลยว@าทําไมพวกเขามากินขXาวเย็น
ท่ีน่ีดXวยกัน แต@กลับน่ังกดมือถอือยู@
ตลอดเวลาเลย 

เดวิด:  บางทีพวกเขาอาจจะงานยุ@งมากก็ไดXนะ 
พวกเขาอาจจะกําลังคุยอยู@กับเจXานายหรือ
เพ่ือนร@วมงานอยู@ก็ไดX 

อเล็กซ̂:  ฉันไม@คิดอย@างน้ันนะ พวกเขาควรจะหยุด
ใชXมอืถือ เลิกตดิต@อกับ Facebook หรือ 
Twitter แลXวหันมาคุยกันกับคนท่ีอยู@
ตรงหนXามากกว@า ฉันไม@เขXาใจเลยว@าทําไม
พวกเขาทําแบบน้ี 

เดวิด:  ฮ@าๆ ขอตXอนรับสู@สังคมยุคใหม@ แต@อย@าไป
คิดอะไรมากเลย 

9. Peter:  Joe, what is your plan for this long 
holiday? 

Joe:  I’m going to the beach with my 
family. How about you? Are you 
going anywhere? 

Peter:  Yes. My sister and I will go to a farm. 
They are recruiting volunteers. We 
are interested in agriculture and 
want to know how to grow plants 
without using pesticides. 

Joe:  It sounds awesome. Hope both of 
you enjoy it. 

ปpเตอร̂:  โจ นายวางแผนจะทําอะไรในวันหยุดยาว
น้ีน@ะ 

โจ:  ฉันจะไปเท่ียวทะเลกับท่ีบXานน@ะ แลXวนาย
ล@ะ จะไปไหนหรือเปล@า 

ปpเตอร̂:  ใช@ ฉันกับนXองสาวจะไปท่ีฟาร̂มแห@งหน่ึง 
พวกเขากําลังเปwดรับอาสาสมัครอยู@ พวก
เราสนใจงานเกษตรและก็อยากรูXว@าเราจะ
ปลูกพืชแบบไม@ใชXยาฆ@าแมลงไดXยังไง 

โจ:  ฟtงดูเย่ียมไปเลยนะ หวังว@านายสองคนจะ
ชอบมันนะ 



   
 

 
10. Andy:  Did you see my purse, Johnny? 

Johnny:  No. 
Andy:  Really? Can you help me find it? 
Johnny:  No. I am reading my book now. 
Andy:  Come on. I’m in hurry. Why are you 

so mean to me? 
Johnny:  I have an exam tomorrow morning! 
 

แอนด้ี:  จอห̂นน่ี นายเห็นกระเปyาเงินฉันบXางไหม 
จอห̂นน่ี:  ไม@อ@ะ 
แอนด้ี:  จริงอ@ะ นายช@วยฉันหามันหน@อยไดXไหม 
จอห̂นน่ี:  ไม@อ@ะ ฉันอ@านหนังสอือยู@ 
แอนด้ี:  เถอะน@า ฉันรีบอยู@นะ ทําไมนายใจรXายกับ

ฉันจัง 
จอห̂นน่ี:  ก็ฉันมีสอบพรุ@งน้ีตอนเชXาน่ีนา! 

 
 
 


