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57 ประโยคพื้นฐาน คําถามภาษาอังกฤษ # 2

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 9 พฤษภาคม 2013, หมวดหม


ู
 ห องเรียนภาษาอังกฤษ, เกรด็ความร

ู
ภาษาอังกฤษ เขาด ู4,145 ครั้ง

เป็นไงกันบางคะกับคราวที่แลวที่ TellmeMoreClub
นําประโยคพื้นฐานมาฝากกัน

ไหนใครเอาไปฝึกพูดและเอาไปใชจริงกับเพื่อนชาวตางชาติมาแลวบางคะ
เชื่อวาถาใครไดเอาไปฝึกจะตองคุยกับชาวตางชาติรูเรื่องขึ้นบางละ
แตวันน้ีเองเราไดนําเอาประโยคพื้นฐานมาฝากกันอีก เผื่อวาจะไดคุยกับชาวตางชาติไดมากขึ้น
ถือวาเป็นการเติมความรูใหมากขึ้น ไปลองดกัูนซวิามีประโยคไหนบ าง

1. What languages can you speak? คุณสามารถพูดภาษาอะไรไดบ าง
2. What is your favourite musical instrument? คุณชอบเลนเครื่องดนตรีชนิดไหน
3. Where do you want to go in Thailand? คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทย
4. Can you teach me English please? คุณสามารถสอนฉนัพูดภาษาอังกฤษไดไหม
5. Do you like Thai fruit? คุณชอบผลไมไทยไหม
6. Do you like to cook food? คุณชอบทําอาหารรึเปลา
7. Do you like to listen to Thai songs? คุณชอบฟังเพลงไทยไหม
8. Have you ever been to a temple? คุณเคยไปวัดไหม
9. Have you ever been to Chiang Mai? คุณเคยไปเชียงใหมไหม
10. Why do you like Thailand? ทําไมคุณถึงชอบประเทศไทย

11. Which continent is your country in? ประเทศของคุณอย


ู
ทวีปอะไร

12. When did you arrive in Thailand? คุณมาถึงประเทศไทยเมื่อไร
13. What is your favourite fruit? คุณชอบผลไมอะไร
14. What is your favourite weather? คุณชอบอากาศแบบไหน
15. Do you like Paradon Srichaphan? คุณชอบภราดร ศรีชาพันไหม
16. What is your favourite sweet meats? คุณชอบขนมอะไร
17. Is your country big? ประเทศของคุณใหญไหม
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18. Where do you go on your holidays? ในวันหยุดคุณไปที่ไหน
19. What does the flag of your country look like? ธงชาติของประเทศคุณเป็นอยางไร
20. Do you have a web site? คุณมีเว็บไซด ของคุณไหม

21. What is your e-mail address? อีเมล ของคุณคืออะไร
22. How often do you come to Thailand? คุณมาประเทศไทยบอยไหม
23. Can you eat hot and spicy food? คุณสามารถทานอาหารเผ็ดรอนไดไหม
24. What is your favourite football team? ทีมฟุตบอลที่คุณโปรดปรานคืออะไร
25. Who is your favourite football player? นักฟุตบอลที่คุณโปรดปรานคือใคร
26. What words can you speak in Thai? คุณสามารถพูดคําวาอะไรไดบ างในภาษาไทย
27. Do you want to learn Thai? คุณตองการเรียนภาษาไทยไหม
28. Why do you like Thai people? ทําไมคุณถึงชอบคนไทย
29. Do you have Thai friends in Thailand? คุณมีเพื่อนเป็นคนไทยในประเทศไทยไหม
30. What kind of movie do you like? คุณชอบหนังประเภทไหน

31. How often do you go to the movies? คุณไปดูหนังบอยไหม
32. Can you speak another language? คุณสามารถพูดภาษาอื่นไดไหม
33. What is your opinion about the traffic in
Thailand? คุณคิดอยางไรกับการจราจรในประเทศไทย
34. What are you interested in about Thailand? คุณสนใจอะไรในประเทศไทย
35. Have you ever been to other countries? คุณเคยไปเที่ยวประเทศอื่นไหม
36. Why do you like Thai students? ทําไมคุณถึงชอบนักเรียนไทย
37. What flavours do you like to eat? คุณชอบทานอาหารรสใด
38. What do you do in your freetime? เวลาวางคุณทําอะไร
39. Do you like my province? คุณชอบจังหวัดของเราไหม
40. What seasons do you like in Thailand? คุณชอบฤดไูหนของเมืองไทย

41. Can you use chopsticks? คุณสามารถใชตะเกียบไดไหม
42. Have you ever been to the sea in Thailand? คุณเคยไปทะเลในประเทศไทยไหม
43. Do you know some provinces in Thailand? คุณร

ู
จักจังหวัดใดบ างในไทย

44. Can you play chess? คุณเลนหมากรุกเป็นไหม
45. Do you like to take photographs? คุณชอบถายรปูไหม
46. Do you like waterfalls? คุณชอบน้ําตกไหม
47. Do you like the manners of Thai people? คุณชอบมารยาของคนไทยไหม
48. Can you play guitar? คุณเลนกีตารเป็นไหม
49. What place do you like the most in your country? สถานที่ใดที่คุณชอบที่สุดในประเทศของคุณ
50. Do you like seafood? คุณชอบอาหารทะเลไหม

51. Do you like our school? คุณชอบโรงเรียนของพวกเราไหม
52. Can you play a Thai instrument? คุณสามารถเลนเครื่องดนตรีไทยไดไหม
53. How many times have you been to Thailand? คุณมาประเทศไทยกี่ครั้งแลว
54. Where do you stay in Thailand? คุณพักอยูที่ไหนในประเทศไทย
55. Where did you go in Thailan? คุณไปที่ไหนบางในประเทศไทย
56. How many languages do you speak? คุณพูดไดกี่ภาษา
57. Do you have relatives in Thailand? คุณมีญาติในเมืองไทยไหม
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