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คํานํา
หนังสือเรี ยน การฟัง-พูด เป็ นหนังสือเรี ยน ทีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนได้เคยจัดทําขึ น
เป็ นชุดภาษาอังกฤษการฟัง-พูด 5 ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช
หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพือ
พัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต เพือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้มีค วามเหมาะสมกับผูเ้ รี ย น กศน.โดยเน้น การ
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึงในสภาวการณ์ปัจจุบนั
ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซีย น สํานักงานส่ งเสริ มการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยจึงเห็นว่าชุดภาษาอังกฤษการฟัง-พูด 5 จะเป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน กศน.ในปั จจุบนั จึงได้นาํ ชุด
ภาษาอังกฤษดังกล่าวมาจัดทําเป็ นรายวิ ชาการฟัง- พูด เป็ นรายวิ ชาเลือก ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย
ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
และได้จดั ทําหนังสื อเรี ยน
รายวิชานี ขึน เพือใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยน กศน. โดย มีเนื อหาเกียวกับการสื อสารพูดคุย
เรื อง ดินฟ้ าอากาศ การเข้าสังคม เข้าในเมือง การท่องเทียวและการเดินทาง สุ ขภาพอนามัย แบ่งเป็ น บท
ได้แก่
บทที พูดคุยเรื อง (Talking about the Weather)
บทที การเข้าสังคม (Socializing)
บทที เข้าในเมือง (In the Town)
บทที การท่องเทียวและการเดินทาง (Tourism and Traveling)
บทที สุขภาพอนามัย (Health)
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณผูเ้ ขียนและ
คณะกรรมการทุกท่านทีได้ช่วยจัดทําหนังสือเรี ยนชุดภาษาอังกฤษการฟัง-พูด และผูพ้ ฒั นามาเป็ นรายวิชา
เลือก การฟัง-พูด มา ณ โอกาสนี และหวังเป็ นอย่างยิงว่าจะเกิดประโยชน์ สูงสุ ดกับผูเ้ รี ย น กศน. ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ทีเลือก
รายวิชาการฟัง-พูด เป็ นรายวิชาเลือก และผูส้ นใจทัวไป

สํานักงาน กศน.
กันยายน
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สารบัญ
หน้ า
คําแนะนําการใช้ ชุดวิชา
โครงสร้ างชุดวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที พูดคุยเรืองดินฟ้ าอากาศ (Talking about the Weather)
เรื องที A day at the beach (ไปเทียวทะเล)
เรื องที A rainy day in Bangkok (วันฝนตกในกรุ งเทพ)
บทที การเข้ าสังคม (Socializing)
เรื องที Asking someone out on a date (การชวนกันไปเทียวข้างนอก)
เรื องที Inviting someone to a party (การเชิญมาสังสรรค์ในงานเลียง)
บทที เข้ าในเมือง (In the Town)
เรื องที At the department store (ทีห้างสรรพสินค้า)
เรื องที At the restaurant (ทีภัตตาคาร)
บทที การท่ องเทียวและการเดินทาง (Tourism and Traveling)
เรื องที Helping a tourist on the street (การช่วยเหลือนักท่องเทียวตามถนน)
เรื องที At the post office (ทีทําการไปรษณี ย)์
บทที สุ ขภาพอนามัย (Health)
เรื องที At the doctor’s office (ทีสํานักงานแพทย์)
เรื องที In the emergency room (ในห้องฉุกเฉิน)
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
เฉลยกิจกรรม
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คําแนะนําการใช้ หนังสื อ
. รายวิชาการฟัง - พูด ประกอบด้วย
.1 ครู /ผูส้ อนทีมีความชํานาญด้านภาษาอังกฤษในการอ่านออกเสียงเพือใช้เป็ นสือประกอบ
กับเอกสารซึงผูเ้ รี ยนต้องใช้ฟังการอ่านภาษาอังกฤษทีถูกต้องของครู และสื อเอกสารควบคู่กนั จึงจะสามารถ
เข้าใจในบทเรี ยน (ทังนีครู อาจจะใช้การบันทึกเสี ยงการอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษด้วยตนเองหรื อใช้การ
บันทึกเสียงจากเจ้าของภาษา/ผูม้ ีความชํานาญในการอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษทีถูกต้อง ไว้ใช้ในการเรี ยน
การสอนแทนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในแต่ละครังก็ได้)
.2 เอกสารชุดวิชาซึงมีจาํ นวน บท (chapters)
1.2.1 เนือหา บทประกอบด้วยเรื องหรื อสถานการณ์ เรื อง (topics)
1.2.2 เนือหา เรื องหรื อสถานการณ์ประกอบด้วย ส่วนย่อย ๆ (sections) ดังนี
Section A : Day Vocabulary (คําศัพท์สาํ คัญ) ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนศัพท์ใหม่ทีผูเ้ ขียนคิดว่าผูเ้ รี ยนควรทราบ
ก่อนทีจะฟังเนือหาต่อไป
Section B : Introductory questions (คําถามนํา)
คําถามเหล่านีจะทําหน้าทีกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนพอจะทราบคร่ าว ๆ ว่าเรื องทีจะฟังต่อไปน่าจะ
เกียวกับอะไร คําถามชุดนี เราถือว่าเป็ นกิจกรรมการเตรี ยมตัวก่อนฟังอย่างหนึง (Pre-Listening activity)
Section C : First Listening (การฟังครังแรก)
การฟังครังแรกนี ผูเ้ รี ยนเพียงแต่ดูภาพ และพยายามเดาว่าเรื องราวนี เกียวข้องกับอะไร โดย
อาศัยภาพช่วยได้มาก ผูเ้ รี ยนเริ มฝึ กฟังจับใจความสําคัญ (compre-hension) ในขันนี
Second Listening (การฟังครังทีสอง)
ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านตามหรื ออ่านไปพร้อม ๆ กับครู /เทป กิจกรรมนี จะช่วยให้ผเู้ รี ยนมี
โอกาสฝึ ก ออกเสียง (pronunciation) ไปในตัว และจะได้ทาํ นองเสียงทีถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
(intonation)
Section D : Comprehension questions (student/tape interaction)
ผูเ้ รี ยนตอบคําถามเพือตรวจสอบความเข้าใจ เมือได้คาํ ตอบทีถูกแล้วผูเ้ รี ยนจะมีโอกาสพูด
ตอบได้กบั ครู /เทป กิจกรรมนี ทําให้ผเู้ รี ยนได้พดู ข้อความทียาวขึนในลักษณะทีเป็ นปฏิสมั พันธ์ (interactive)
Section E : Extra Practice (ฝี กเพิมเติม)
เป็ นกิจกรรมทีส่งท้ายก่อนจะจบเรื อง (topic) ใด ๆ เป็ นการตอบคําถามเพือความเข้าใจเรื องราวทีได้
ฟังมาแล้วนันเอง เป็ นการเสริ มยํา
. รายวิชานี ออกแบบให้ผเู้ รี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ให้ผเู้ รี ยนศึกษาสาระสําคัญ ผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง
และขอบข่ายเนือหาของแต่ละตอนแต่ละเรื องให้เข้าใจก่อนเริ มทํากิจกรรมต่าง ๆ
. ก่อนศึกษารายวิชานี ผูเ้ รี ยนควรทําแบบทดสอบตนเองก่อน (pre-test) เพือให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีพนฐาน
ื
เพียงใด ให้ผเู้ รี ยนตรวจคําตอบทีให้มาด้วยในชุดนี
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. ผูเ้ รี ยนควรปฏิบตั ิตามคําแนะนําของรายวิชาทุกขันตอน และให้ทาํ ทุกกิจกรรมตังแต่ - แต่ละกิจกรรม
ผูเ้ รี ยนสามารถกระทําซําได้ถา้ ยังไม่เข้าใจ
. เมือศึกษาครบทุกบททุกตอนจนครบทังรายวิชาให้ผเู้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test) เพือ
ประเมินตนเองว่ามีความรู้เพิมขึนเพียงใด
. อักษรย่อทีใช้ในชุดวิชานี คือ
v.
=
verb
(คํากริ ยา)
n.
=
noun
(คํานาม)
adj. =
adjective
(คําคุณศัพท์)
adv. =
adverb
(คํากริ ยาวิเศษณ์)
exp. =
expression
(ข้อความทีใช้พดู กันบ่อย ๆ)
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โครงสร้ างรายวิชา
สาระสํ าคัญ
1. การทีผูเ้ รี ยนจะพูดได้ตอบกับชาวต่างชาติให้ไดในระดับทีใช้การได้ ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องฝึ กฝนทัง
ด้านการฟังและพูดให้มาก
2. เนือหาและสํานวนต่าง ๆ ในชุดวิชาการฟัง-พูด นี จะช่วยทําให้ผเู้ รี ยนเข้าใจการใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ และนําไปให้เป็ นประโยชน์ได้

ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ฟังภาษาอังกฤษทีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึน
2. พูดภาษาอังกฤษโต้ตอบกับชาวต่างประเทศได้ดีขนึ
3. ใช้สาํ นวนต่าง ๆ คําศัพท์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวันของตนเองได้อย่างกว้างขวาง
4. ดัดแปลงและนําความรู้ทางภาษาอังกฤษไปศึกษาค้นคว้าต่อไปและนําไปเสริ มอาชีพของ
ตนเองได้

ขอบข่ ายเนือหา
บทที
บทที
บทที
บทที
บทที

รายวิชาการฟัง – พูด 5 นี ครอบคลุมเนือหาโดยสังเขปดังนี
พูดคุยเรื องดินฟ้ าอากาศ (Talking about the Weather)
การเข้าสังคม (Socializing)
เข้าในเมือง (In the Town)
การท่องเทียวและการเดินทาง (Tourism and Traveling)
สุขภาพอนามัย (Health)
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แบบทดสอบก่ อนเรียน -หลังเรียน
คําสัง : ให้ผเู้ รี ยนอ่านข้อความต่อไปนี แล้วเลือกคําตอบ a, b, c, หรื อ d ว่าข้อใดตอบคําถามได้ดีทีสุด
1. Tourist : Excuse me, what time is the next bus to Ayuthaya?
Thai : It comes every half hour. The next bus comes at 2:30 p.m.
Question : It the tourist misses the next bus, when can he take another one?
a: At 2:00 p.m.
b. At 3:00 p.m.
c: At 2:45 p.m.
d. At 3:30 p.m.
2. Tourist : Can you help me? How can I go to Kanchanaburi province?
Thai : Well, I suggest you take a train. It leaves at 8 o’clock from Thonburi station. And it takes
about two hours to get there.
Question : It the tourist takes at 8 o’clock train, what time will he get to Kanchannaburi?
a: 2:00 p.m.
b. At 2:30 p.m.
c: 10:00 p.m.
d. At 10:30 p.m.
3. A : What seems to be the problem?
B: I have a headache. Do you have anything to help relief?
C: Here’s aspirin. Please take two tablets every four hours.
Question : What is the relationship between the two speakers?
a: seller-buyer
b. teacher-student
c: doctor-patient
d. lawyer-client
4. A : If I were you I would walk to work. Driving is too dangerous.
B: But by the time I get to my office, I’ll be too tired.
Question : What do we know about the second speakers?
a: He walks to work.
b. He drives to work.
c: He is too tired to drive.
d. He doesn’t have time to work.
5. A large animal that has a very thick skin, a long body and a long tail. It lives near rivers and lakes.
It is sometimes.
Question : What is the speaker talking about?
a: Animal skin.
b. Rivers and lakes.
c: Crocodile.
d. Dangerous things.
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6. It is going to rain this afternoon. The sky is very dark. Thunder shower is also expected in the
evening. The temperature in downtown area is 35 degrees Celsius. Please drive carefully.
Question : Where do you usually here this kind of announcement?
a: From a supermarket.
b. From a movie theatre.
c: From a radio.
d. From a policeman.
7. Excuse me, how can I get to Siam Square shopping centre?
a: Take a number 40 bus.
b. You can get there easily.
c: There are many things.
d. Yes, I like Siam Square.
8. Do you mind if I turn on the television for a moment?
a: No, I don’t mind.
b. Yes, I like to watch television.
c: No, I don’t know how to
d. Yes, I can turn it on.
9. Where are you living now? I visited your old house and it was empty.
a: I’m living in the old house.
b. I’ve moved to somewhere.
c: I wanted to live alone.
d. I’m living on Sukhumvit road.
10. Look! That is the new one. It was open only two weeks ago. You can buy anything you like there,
from stereo sets, clothes, furniture, and office supplies down to all kinds of books and computers.
I usually buy my shoes and food there.
a: A book store.
b. Electrical appliances.
c: A department store.
d. Seven-Eleven.
11. Wanpen works in Thai restaurant. She is diligent and she has to walk a lot form the table to the
kitchen back and forth. Although it hard work, Wanpen always smiles to every customer. She
sometimes gets some tips too.
Question : What does Wan pen do far a living?
a: She’s a nurse.
b. She’s a cook.
c: She’s a waitress.
d. She’s a customer.
12. Good morning ladies and gentlemen, and welcome aboard. The bus will leave Bangkok for Hua
Hin in a few minutes. We will have an hour breakfast stop at Ratchaburi at nine o’clock. The bus
will leave Ratchabrui at ten. Please don’t forget the number of your bus. We expect to arrive in
Hua Hin about twelve o’clock. Thank you for traveling Hua Hin Tour.
Question : Where do you think the passengers will eat lunch?
a: Bangkok
b. Ratchaburi
c: Hua Hin
d. Petchaburi
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13. Maybe we should take Vipavadee Rangsit Road this morning. The radio announcer said that
traffic was very heavy on Paholyothin Road.
Question : What do you think the speaker is doing right now?
a: Eating breakfast
b. Watching television
c: Walking along the road
d. Driving on a Bangkok street.
14. If I were you, I would be more careful about locking the car at night.
Question : What do we learn about this reminding statement?
a: The car is expensive.
b. The car is very safe at night.
c: The car can be stolen.
d. The car is always locked.
15. Shall bring you something to drink now or would you rather have it with your lunch?
Question : What do you think what part of the day the speaker is asking now?
a: Before noon
b. After evening
c: Around bedtime
d. Around midnight.
16. Well, read unit five in you history book and come to class two weeks from now. There will be no
class next week because I will be attending a meeting.
Question : What do we conclude about the announcement?
a: There will be a meeting in two weeks.
b. The class is cancelled next week.
c: The teacher is lazy.
d. The students will attend the meeting.
17. Do you think that you can have these shirts and trousers cleaned and ironed by Saturday evening?
Question : Where do you think the speaker is right now?
a: At a department store
b. At a clothes shop
c: At a dry cleaner
d. At a dress maker shop
18. Next please. Well, do you want to cash a check? I’m sorry to tell you that if you don’t have a
bank account here, I can’t cash your check.
Question : What kind of job does the speaker have?
a: A bank teller b. A nurse
c: A customer
d. A cashier
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19. The heat in Thailand is really bothering me. It makes me feel uncomfortable. I’ll have to go back
to New York very soon.
Question : What do we learn from the speaker’s complaint?
a: He wants to live in Thailand.
b. The weather in Thailand is cold.
c: He doesn’t like hot weather.
d. He doesn’t like New York.
20. Hello operator. I’m calling from room 205. There’s something wrong with the air conditioner. It
makes a strange noise. Could you please send someone to fix it at once, thank you?
Question : Why is the speaker calling the operator?
a: There isn’t an air conditioner.
b. Someone is in the room.
c: The air conditioner is being fixed.
d. The air conditioner isn’t working properly.
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บทที
พูดคุยเรืองดินฟ้าอากาศ
(Talking about the Weather)
สาระสํ าคัญ
1. ภาษาอังกฤษทีผูเ้ รี ยนจะได้ยนิ มีมากมายหลายประเภทขึนอยูก่ บั สถานการณ์และสถานที
2. ศัพท์ สํานวน การใช้ภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับดิน ฟ้ า อากาศ ซึงผูเ้ รี ยนอาจมีโอกาสได้ใช้
สนทนากับชาวต่างประเทศ

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ใช้คาํ ศัพท์ทีเกียวข้องกับดิน ฟ้ า อากาศ และชายทะเล ตลอดจนการพักผ่อนหย่อนใจ
การท่องเทียว และการจราจรได้
2. ฟังข้อความการสนทนาของชาวต่างชาติได้มากขึน
3. ฟังข้อความการสนทนาของชาวต่างชาติได้มากขึน
4. ใช้โครงสร้าง หรื อไวยากรณ์ต่าง ๆ เพือนําไปใช้ในการฟังและพูดภาษาอังกฤษได้มากขึน

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที : A day at the beach (ไปเทียวชายทะเล)
เรื องที : A rainy day in Bangkok (วันฝนตกในกรุ งเทพฯ)
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เรืองที
เรืองที : A day at the beach (ไปเทียวชายทะเล)
Section A : Key Vocabulary. (คําศัพท์ สําคัญ)
กิจกรรมที : ให้ ผ้เู รียนฟังคําศัพท์ สําคัญ ๆ ในบทนีและให้ผ้เู รียนพูดตามทังคําศัพท์และประโยคตัวอย่าง
การใช้ คาํ ศัพท์
1.
2.
3.
4.

Sunny
Breeze
Beach
Tourist

5.
6.
7.
8.
9.

Seafood
(n.)
Coconut tree (n.)
Lie in the sun (exp.)
Sunglasses (n.)
Towel
(n.)

10. Bikini

(adj.)
(n.)
(n.)
(n.)

(n.)

ท้ องฟ้ าแจ่มใส
ลมโชย
ชายหาด
นักท่ องเทียว
อาหารทะเล
ต้ นมะพร้ าว
อาบแดด
แว่นกันแดด
ผ้ าเช็ดตัว
ชุดบิกนิ ี

I like to go to the beach on sunny days.
There’s always a nice breeze in Cha-Am.
Pattaya is a famous beach in Thailand.
Many tourists will come to Thailand during
the “Amazing Thailand” year.
“Tom-Yam Gung” is a seafood dish.
There are many coconut trees in Pukhet.
You can lie in the sun anywhere at the beach.
People wear sunglasses on sunny days.
Don’t forget to take your towel when you go to
the beach.
Some women wear bikinis when they go to
the beach.

Section B : Introductory Questions. (คําถามนํา)
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านและศึกษาคําถามก่อน
) กลับมาตอบคําถามทีได้อ่านไปแล้ว
1. How did they get to Rayong?.......................................................
2. Does Tom enjoy living in a big city?............................................
3. Are they hungry?..................................................
\
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กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนอ่านตาม (read along)

Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

a: (Tom) Are you happy you came to Rayong?
b: (John) Yes, I’m glad I decided to come to Rayoug. I just wanna
put on my sunglasses, spread some suntan lotion on my back
an lie in the sun. How about you?
a: That sounds good to me. And with the nice breeze coming from
the ocean it sure looks like it’s gonna be a nice and sunny day
here on this beautiful beach.
b: Are you hungry?
a: Yes. Say, where do you think I can get a coconut?
b: Well, there’s a coconut tree over there…
a: Very funny. You know what I mean. I also need to
buy a
towel and a bathing suit and I’ll pick up something to eat.
b: Why don’t you try that place over there, where all the tourists
are?
a: You mean next to the girls in bikinis?
b: Yeah, but don’t take too long, I’m very hungry. Bring me some
seafood, will you?
a: O.K. I’ll be right back.
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Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction).
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านคําถามแล้วเลือกคําตอบ a หรื อ b
2) ให้ตรวจกับคําตอบท้ายเล่ม
1. Where are the two men?
a. They’re at the hotel.
b. They’re at the beach.
2. Are there any tourists at the beach today?
a. Yes. There are some tourists.
b. No, there aren’t any tourists.
3. What does Tom need to buy?
a. He needs to buy a coconut tree.
b. He needs to buy some suntan lotion and a bathing suit.
4. Why is John happy that he decided to go to Rayoug?
a. Because he was feeling stressed and he wants to lie in the sun.
b. Because he wants to swim in the pool.
5. What are they going to eat?
a. They’re going to eat fast food.
b. They are going to eat seafood.

Section D : Extra Practice. (ฝึ กเพิมเติม)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนเลือกคําตอบทีถูก a หรื อ b และตรวจคําตอบท้ายเล่ม

1. In line 17, “don’t take too long” means the same as:
a. Come back quickly.
b. Take all the time you want.
2. In line 6, “gonna” is the informal pronunciation of:
a. Want to
b. Going to
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เรืองที
A rainy day in Bangkok
(วันฝนตกในกรุงเทพฯ)
Section A : Key Vocabulary. (คําศัพท์ สําคัญ)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังคําศัพท์สาํ คัญ ๆ ในบทนี และให้ผเู้ รี ยนพูดตามทังคําศัพท์และประโยคตัวอย่าง
การใช้คาํ ศัพท์
1. Rain
2. Cloudy
3. Flooded
4. Smog
5. “Better safe
than sorry”
6. Traffic jam
7. How long does
it take to get to…?
8. Humid
9. Slippery
10. Dangerous

(adj.) ในตกชุก
o you like rainy days?
(adj.) มีเมฆปกคลุม If the sky is dark and cloudy it means it
might rain.
(adj.) นําท่ วม
The rice fields in Kanchanaburi were
flooded last year by the heavy rain.
(n.) ควันปกหมอก There’s a lot of smog in most big cities
Around the world.
(exp.) ปลอดภัยไว้ก่อน Lock your door every time you leave
ดีกว่าเสียใจ your house; better safe than sorry.
ภายหลัง
(n.) รถติด
Sorry I’m late. I was caught in a terrible
traffic jam.
ใช้ เวลา
How long does it take to get to Hat yai?
นานเท่ าไร
ทีจะไป....
(adj.) ร้ อนอบอ้ าว It’s very hot and humid in Thailand in
the summer.
(adj.) ลืน
The roads and highways become quite
slippery when it rains.
(adj.) อันตราย
Driving at more than 120 km/hr is
dangerous.
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Section B : Introductory Questions. (คําถามนํา)
กิจกรรมที : 1) ให้ผเู้ รี ยนอ่านและศึกษาคําถามก่อนจะฟังเทป
) กลับมาตอบคําถามทีได้อ่านไปแล้ว
1. Where is the dialogue taking place? ....................................................
2. What is the tourist surprised about? ....................................................
3. What is the tourist worried about?....................................................

กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนอ่านตาม (read along)

Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

a: (Taxi driver) : Where can I take you, sir?
b: (Tourist) : I’m going to the Sam Sen train station.
a: O.K. Please fasten your seat belt.
b: Yes, thank you. Is there a lot of traffic at this time of day?
a: In Bangkok, there are traffic jams all the time. And a lot of smog,
too.
b: How long does it take to get there from here?
a: I’m not sure because it might rain.
b: You’re right. It is cloudy. I hate rainy days because
it
gets so humid. Please don’t drive too fast because it’s dangerous.
The streets are slippery and many of them are flooded.
a: O.K. We’ll get there in two hours.
b: What? But it’s only five kilometers away!
a: But I agree with you : better safe than sorry.
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Section c : Comprehension Questions (student/tape interaction).
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านคําถามแล้วเลือกคําตอบ a หรื อ b
2) ให้ตรวจกับคําตอบท้ายเล่ม
1. How long does it take to get to the Sam Sen train station?
a. It takes about two hours.
b. It takes about twenty minutes
2. Is it a sunny day in Bangkok?
a. No, it isn’t. It’s a rainy and humid day.
b. Yes, it’s nice and sunny.
3. Is there a lot of traffic in Bangkok all the time?
a. No, there isn’t any traffic in Bangkok.
b. Yes, there are many traffic jams in Bangkok all the time.
4. Does the tourist want the taxi driver to drive quickly or slowly?
a. Yes, he wants the taxi driver to drive fast because it’s dangerous.
b. No, he doesn’t want him to drive so fast because the streets are slippery.
5. Does the driver think there’s a lot of smog in Bangkok?
a. Yes, he thinks there’ a lot of smog in Bangkok.
b. No, he doesn’t think there’s a lot of smog in Bangkok.
c.

Section D : Extra practice (ฝึ กเพิมเติม)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนเลือกคําตอบทีถูก a หรื อ b และตรวจคําตอบท้ายเล่ม
1. In line 3, “fasten your seat belt” probably means:
a. “wear your seat belt”
b. “put on your seat belt quickly”
2. In line 8, “might” means the same as:
a. will
b. may be
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บทที 2
การเข้ าสั งคม (Socializing)
สาระสํ าคัญ
1. การนัดหมาย การเชิญชวนเพือนต่างเพศไปเทียวข้างนอก (date) เป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึง
2. การทักทายเพือนเก่าทางโทรศัพท์ การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์เป็ นส่วนหนึงของ
ชีวิตประจําวัน
3. การเชือเชิญแขกมางานเลียงเป็ นสิงหนึงของการใช้ภาษาเพือการสือสาร

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ใช้ภาษาอังกฤษในการทักทายทางโทรศัพท์และเชิญผูค้ นมางานเลียงได้
2. ใช้ภาษาอังกฤษในการนัดหมายได้
3. ใช้สาํ นวนภาษาอังกฤษบางสํานวนได้
4. ใช้ภาษาอังกฤษทีสุภาพและเหมาะสมกับกาลเทศะได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที : Asking someone out on a date. (การชวนกันไปเทียวข้างนอก)
เรื องที : Inviting someone to a party. (การเชิญมาสังสรรค์ในงานเลียง)
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เรืองที
Asking someone out on a date (การชวนกันไปเทียวข้ างนอก)
Section A : Key Vocabulary. (คําศัพท์ สําคัญ)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนพูดตามทังคําศัพท์และประโยคตัวอย่างการใช้คาํ ศัพท์
1. To pick somebody up

2. To call somebody up

3. To show up
4. I was wondering if…
5. (Let me) think about it.

6. (To be) punctual
7. Where, when a what + ever

8. To go/ be on a date
9. To play (of a movie)
10. To break up with somebody

(v.)

ไปรับ

So, what time should
I pick you up? or I’ll pick up
my son from school at 3 o’clock
today.
(v.) โทรไปหา
Peter’s girlfriend called him up
last night. or She called up Peter
last night.
(v.) ไปในงาน
A lot of people showed up for
the festival; it was a success.
(exp.) ฉันสงสัยว่า Excuse me, I was wondering if
you could give me a cigarette.
(v.) ขอฉันคิดดูก่อน I’m sorry. I can’t give you an
answer right now. I’ll have to
think about it.
(v.) ตรงเวลา
Being punctual is a good habit.
ทีไหนก็ตาม/ Tom likes being single because
เมือไรก็ตาม/ he can go wherever he wants
อะไรก็ตาม
whenever he wants and do
whatever he wants to do.
(v.) นัดแฟนไป
Robert is sad because he hasn’t
gone on a date for many months.
(v.) ฉายหนัง
I don’t know which movie is
playing at the Pacific Theater.
(v.) แยกทางกัน Anna is very sad because she
broke up with her boyfriend
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Section B : Introductory Questions. (คําถามนํา)
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านและศึกษาคําถามก่อน
) กลับมาตอบคําถามทีได้อ่านไปแล้ว
1. Does Cindy often go on dates?.......................................................
2. Where does Mark want to go?............................................
3. What time will Mark pick her up?..................................................

กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนอ่านตาม (read along)

Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

a: (Mark) Hi, is Cindy home?
b: (Cindy) Yes, this is Cindy. Who’s this?
a: Hi, Cindy this is Mark. How are you doing
b: Not bad. What about you? How have you been lately?
a: I can’t complain. Hey, I called you up because I’d like to ask you
something.
b: sure, go ahead.
a: Well, I was wondering if you would like to go to the movies with
me sometime.
b: Gee, I don’t know. I haven’t been on a date for a long time, Let me
think about it.
a: Well, you don’t need to give me an answer right now. You can take
your time and think it over. I’ll call you back tomorrow.
b: No, wait. That’s O.K. I don’t need to think it over. Sure, I’ll go out
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

with you. I would love to. What time can you pick me up?
a: Hold on. First, let’s decide where to go.
b: Wherever you want. A movie is fine. What’s playing?
a: I’m not sure but let’s just go and see whatever is playing at the
State theater, you know, the one on Mission Street.
b: Great. Let me just take a quick shower and I’ll be ready. What time
will you be here?
a: I don’t know. You tell me. How much time do you need?
b: Look, it’s 7:15 now. Why don’t you pick me up in about 45
minute? And please be punctual. I broke up with my boyfriend
because he always showed up late.
a: Don’t worry. I’ll be here on time and we’ll have a lot of fun. Bye.
b: Bye.

Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction).
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านคําถามแล้วเลือกคําตอบ a หรื อ b
2) ให้ตรวจกับคําตอบท้ายเล่ม
1. What time will Mark pick Cindy up?
a. He’ll pick her up at 8:00 o’clock.
b. He’ll pick her up at 7:15.
2. Does Mark say he will be punctual?
a. Yes, he says he’ll be punctual.
b. No. He says he won’t be punctual.
3. What is Cindy going to do before Mark picks her up?
a. She’s going to eat dinner before he picks her up.
b. She’s going to take a shower before he picks her up.
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4. Why did Cindy break up with her boyfriend?
a. She broke up with him because he never called her up.
b. She broke up with him because he always showed up late.
5. What movie is playing at the State Theater?
a. They don’t know what movie is playing there
b. ‘Batman’ is playing at the State Theater.

Section D : Extra Practice. (ฝึ กเพิมเติม)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนเลือกคําตอบทีถูก a หรื อ b และตรวจคําตอบท้ายเล่ม

1. In line 5, “…think it over” means the same as:
a. finish thinking
b. think about it
2. In line 6, “go ahead” means:
a. ask your question
b. Walk straight ahead
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เรืองที
Inviting someone to a party. (การเชิญมาสั งสรรค์ ในงานเลียง)
Section A : Key Vocabulary. (คําศัพท์ สําคัญ)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนพูดตามทังคําศัพท์และประโยคตัวอย่างการใช้คาํ ศัพท์
1. Come over

(v.)

มาทีบ้ าน

2. Have fun

(v.)

มีความสนุก

3. Convince somebody
to do something

(v.)

ชักจูงให้คน
ทําบางสิง

4. Get along with
somebody
5. Snacks

(v.)

เข้ าด้ วยกันได้ ดี Do you get along with your teachers?

(n.)

อาหารว่าง

6. acquaintance

(n.)

ความคุ้นเคย

7. Dress up

(n.)

แต่ งตัว
ให้ สวยงาม

8. Be/get drunk

(v.)

เมา

9. “(Don’t) drink
and drive”

(exp.) ห้ ามดืม
ขณะขับรถ

10. To graduate

(v.)

เรียนจบ

I’d like you to come over for dinner
next Friday.
Stanley’s at the movies right now.
He’s having fun.
My mother tried to convince me to eat
vegetables when I was child.

Bill always eats snacks while he watches
the football game.
He isn’t really a close friend. He’s just
an acquaintance.
Why didn’t you dress up?
I told you not to wear jeans.
Mike always does stupid things when
he gets drunk.
The government should run more
television commercials which warn
people not to drink and drive.
Bill graduated from high school last year.
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Section B : Introductory Questions. (คําถามนํา)
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านและศึกษาคําถามก่อน
) กลับมาตอบคําถามทีได้อ่านไปแล้ว
1. When is the party?.......................................................
2. Who will be at the party?............................................
3. What time will the party start and end?..................................................

กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังเทปและอ่านตามไปด้วยพร้อม ๆ กับเทป (read along)

Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

a: (Sandy) Hello, is Steve there?
b: (Steve) Yes, this is Steve. Who’s speaking, please?
a: Oh, hi Steve. This is Sandy. How have you been?
b: I’m doing great. How about you?
a: Just fine. Listen, I’m having a party next weekend, on Saturday,
and I’d like you to come over and join us.
b: What’s the occasion?
a: Well, my sister is graduating from college. A lot of interesting
people will be here. And many pretty girls. What do you say? It’ll
be a lot of fun.
b: Sure, I’d love to go. But I’ll probably be going by myself.
a: That’s perfect. Try to get here around eight because one of my
friends wants to meet you.
b: You bet. See you on Saturday, Sandy.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

a: Wait! Steve? I almost forgot. Ask your friend Johnny to come with
you, will you?
b: He’s not my friend, actually, He’s an acquaintance from over at
the office, but sure, I’ll ask him. But I’ve heard he always gets
drunk and insists on driving.
a: Really?
b: Yes. And besides, he never dresses up to go to parties. He always
shows up wearing old clothes and dirty shoes. I don’t really get
along with him.
a: But he’s really cute. So, don’t worry. I’ll convince him not to drink
and drive. You just convince him to come to the party, O.K.? Bye
now.
b: Should I bring anything?
a: Yes, please bring some snacks.
b: See you on Saturday, then Bye.
a: Bye.

Section C: Comprehension Questions (student/tape interaction).
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านคําถามแล้วเลือกคําตอบ a หรื อ b
2) ให้ตรวจกับคําตอบท้ายเล่ม
1. Why is Sandy’s sister having a party?
a. Because she won the lottery.
b. Because she just graduated from college.
2. What will Steve bring to the party?
a. He will bring some snacks.
b. He’ll bring some beer.
3. Does Steve get along with Johnny?
a. No, he doesn’t get along with him.
b. Yes, he gets along with him.
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4. What does Steve say about Johnny?
a. He says that he’s really cute and that he wants him to come to the party.
b. He says that Johnny is only an acquaintance.
5. What will Sandy convince Johnny not to do?
a. She’ll convince him not to drink and drive.
b. She’ll convince him not to wear old clothes and dirty shoes.

Section D : Extra Practice. (ฝึ กเพิมเติม)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนเลือกคําตอบทีถูก a หรื อ b และตรวจคําตอบท้ายบท
1. In line 5, “…I’m having a party next weekend” means the same as:
a. I had a party next weekend
b. I will have a party next weekend,
2. In line 24, “cute” probably means:
a. Handsome
b. Not handsome
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บทที
เข้ าในเมือง (In the Town)
สาระสํ าคัญ
1. ภาษาอังกฤษมีประโยชน์ในการชิสือสารเชิงธุรกิจได้
2. การทักทาย การแสดงความขอบคุณลูกค้าและการเชือเชิญเป็ นการแสดงความมีอธั ยาศัยไมตรี

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ทักทายและเชือเชิญลูกค้าเป็ นภาษาอังกฤษได้
2. อธิบายคุณสมบัติของสินค้า การบอกราคา การต่อรองราคากับลูกค้าและคําศัพท์ทีใช้
ในร้านอาหารได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที : At the department store (ทีห้างสรรพสินค้า)
เรื องที : At the restaurant (ทีภัตตาคาร)
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เรืองที
At the department store (ทีห้ างสรรพสิ นค้ า)
Section A : Key Vocabulary. (คําศัพท์ สําคัญ)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังคําศัพท์สาํ คัญ ๆ ในบทนี และให้ผเู้ รี ยนพูดตามทังคําศัพท์และประโยคตัวอย่าง
การใช้คาํ ศัพท์
1. Take a look at
something

(v.)

ให้ ดบู างสิง

2. Have got
3. Interested in

(v.) มี
(adj.) มีความสนใจ

4. (Sales) tax
5. Headphone

(n.)
(n.)

ภาษีการขาย
หูฟัง

6. Warranty

(n.)

รับประกัน

7. Deal

(n.)

ข้ อตกลง

8. To trust
9. To plan to
do something

(v.)
(v.)

ไว้ใจ
วางแผนที
จะทําบางสิง

10. On sale

(exp.) ลดราคา

Why don’t you take a look at this
stereo over here. It’s really a
good one.
Have you got any classical music CD’s?
He isn’t really interested in buying
a new television set.
The sales tax in Thailand is 10%.
Do you like to listen to music with or
without headphones?
The new computer I bought has a two
year warranty.
Did you get a good deal on the car you
bought last week?
I can’t trust someone who has lied to me.
I plan to take a look at some new
printers nest time I go to the
department store.
Have you got any laser disc players
on sale?
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Section B : Introductory Questions. (คําถามนํา)
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านและศึกษาคําถามก่อน
) กลับมาตอบคําถามทีได้อ่านไปแล้ว
1. Does the customer want to buy a very expensive item?..........................................
2. Is the salesman friendly?............................................
3. Does the customer agree to buy the first or the second item?..............................

กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังเทปและอ่านตามไปด้วยพร้อม ๆ กับเทป (read along)

Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

a: (Salesman) Hi, may I help you?
b: (Customer) Well, I’d like to take a look at some walkmans.
a: Sure. What price range are you interested in?
b: Between $40 and $70.
a: Well, I’ve got this Panasonic here which has Dolby-C, AM-FM radio,
auto reverse and 20 memories. It’s normally $99 but it’s on sale for
$79.
b: How much is that with tax?
a: It comes out to $84.50 with the sales tax.
b: That’s little more than I was planning to spend.
a: O.K. How about this JVC? It has an wqualizer, double headphone
jacks and it comes with a 90-day warranty.
b: How much is it with sales tax?
a: That would be $74.99 altogether.
b: Well.
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16
17
18
19
20

a: Hey, I’ll even throw in these Aiwa headphones for free. It’s great deal.
b: Are you sure you can’t do better than that?
a: Trust me. I’s a great price.
b: O.K. You’ve got a deal.

Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction).
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านคําถามแล้วเลือกคําตอบ a หรื อ b
2) ให้ตรวจกับคําตอบท้ายเล่ม
1. Does the customer want to take a look at the car stereos?
a. No, he doesn’t want to take a look at the car stereos.
b. Yes, he wants to take a look at the car stereos.
2. Is the customer interested in buying a walkman?
a. No, he isn’t interested in buying a walkman.
b. Yes, he’s interested in buying a walkman.
3. Does the first item the salesman shows the customer come with a warranty?
a. No, it doesn’t come with a warranty.
b. The salesman doesn’t say anything about a warranty.
4. What does the salesman offer to give the customer for free?
a. He offers to give the customer a pair of headphones for free.
b. He offers to give him a Panasonic walkman for free.
5. What does the salesman say about the price?
a. He says that the price is good.
b. He says that the price is too high.
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Section D : Extra Practice. (ฝึ กเพิมเติม)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนเลือกคําตอบทีถูก a หรื อ b และตรวจคําตอบท้ายบท
1. In line 3, “price range” probably means:
a. How much money the customer wants to spend.
b. A good deal.
2. In line 12, “how much is it…?” means the same:
a. “how much time”
b. “How much money does it cost..?”
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เรืองที
At the restaurant (ทีภัตตาคาร)

Section A : Key Vocabulary. (คําศัพท์ สําคัญ)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังคําศัพท์สาํ คัญ ๆ ในบทนี และให้ผเู้ รี ยนพูดตามทังคําศัพท์และประโยคตัวอย่าง
การใช้คาํ ศัพท์
1. Reservation
2. Available
3. Party

4. To order
5. To have (drink, eat)
6. Would you
care for…?
7. Vegetables
8. Vegetarian
9. Driver’s license
10. Tip

การจอง/สํารองทีI would like to make a
reservation for tonight, please.
(adj.) มีให้ /พอมีให้
I’m sorry, we don’t have any
tables available tonight.
(n.) งานเลียง
The waiter is very busy right now
because he has a party of fifteen
people at table six.
(v.) สังอาหาร
I ordered a salad but the waitress
brought me a bowl of soup.
(v.) ดืม/รับประทาน
Would you like to have a glass of
water of something else to drink.
(v.) คุณชอบ...ไหม?
The waiter asked us if we would
care for some dessert.
(n.) ผัก
Small children don’t usually like
to eat vegetables.
(adj.) มังสะวิรัติ
Do you have any vegetarian friends?
(n.) ใบขับขี
At what age can you get a
driver’s license in Thailand?
(n.) เงินรางวัลพิเศษ
People in America often leave a
tip when they eat out.

(n.)
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Section B : Introductory Questions. (คําถามนํา)
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านและศึกษาคําถามก่อน
) กลับมาตอบคําถามทีได้อ่านไปแล้ว
1. Do the customers have a reservation?.......................................................
2. What is the waiter’s name?............................................
3. Does the restaurant serve pizza?..................................................
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กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังเทปและอ่านตามไปด้วยพร้อม ๆ กับเทป (read along)

Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a: (waiter) Good evening, folks. Do you have a reservation?
b: (man) No, we don’t. Do you have anything available?
a: How many people in your party?
b: We’re a party of two.
a: Very well. Right this way please.
(At the table)
a: The soup of the day is clam chowder. Would you like something to
drink before you order?
b: Yes, I’ll have a glass of ice water, please.
a: (women) And I’d like a Coke.
(After a few minutes)
a: Are you ready to order?
b: Yes. Let me have the filet mignon with mashed potatoes, please. And
I’ll have a glass of red wine.
a: Me too. But I’ll have it with vegetables and I want a Coke.
b: I also want a pizza. Do you have pizza?
a: No, we don’t. Would you care for some spaghetti?
b: Is it delicious?
a: Oh, yes. It’s my favorite.
b: All right. And let me have a beer.
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

c: Do you have any vegetarian dishes?
a: Well, you can get a salad. We have garden, Caesar’s and Chinese.
c: Uh, let me have the Chinese salad with Thousand Island dressing.
(After an hour)
b: May I have the check, please?
a: Sure. Here you are.
c: Do you take credit cards?
a: Yes. I just have to see your driver’s license.
c: Here you go. Thanks.
b: Should we leave a tip?
c: Sure. The food and the service were great.

Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction).
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านคําถามแล้วเลือกคําตอบ a หรื อ b
2) ให้ตรวจกับคําตอบท้ายเล่ม
1. What will the woman have to drink?
a. She’ll have a Coke.
b. She’ll have a glass of wine.
2. Who wants to order a vegetarian dish?
a. The man wants to order a vegetarian dish.
b. The woman wants to order a vegetarian dish.
3. What does the waiter want the customer to show him?
a. He wants the customer to show him his driver’s license.
b. He wants the customer to show him his credit card.
4. Who will leave the tip?
a. The man will leave the tip.
b. The woman will leave the tip.
5. Did the customers make a reservation before going to the restaurant?
a. Yes, they did.
b. No, they didn’t.
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Section D : Extra Practice. (ฝึ กเพิมเติม)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนเลือกคําตอบทีถูก a หรื อ b และตรวจคําตอบท้ายบท
1. In line 13, “let me have” probably means:
a. I Want…
b. I don’t want…
2. In line 1, “folks” is:
a. A friendly way of saying “people”
b. Another word for “customers”
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บทที
การท่ องเทียวและการเดินทาง (Tourism and Traveling)
สาระสํ าคัญ
1. ภาษาอังกฤษทีใช้ในวงการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิงศัพท์ทีเกียวกับโรคภัยไข้เจ็บ
2. ผูเ้ รี ยนบางกลุ่มอาจทํางานในสํานักงานแพทย์ หรื อสถานีอนามัย
3. ชาวต่างประเทศก็มาใช้บริ การทางการแพทย์ของไทยมากขึน

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ใช้ศพั ท์และสํานวนในวงการสุขภาพอนามัยได้พอสมควร
2. นัดหมายกับลูกค้าหรื อคนไข้ได้
3. อธิบายหรื อเข้าใจอาการเจ็บป่ วยพืนฐานได้ เช่น ปวดหัว เป็ นไข้ ปวดท้อง เป็ นต้น
4. ใช้คาํ ถามทีต้องการทราบข้อมูล เช่น what และ How และใช้ประโยคคําตอบทีมีคาํ Yes และ
No ได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที : Helping a tourist on the street (การช่วยหรื อนักท่องเทียวตามถนน)
เรื องที : At the post office (ทีทําการไปรษณี ย)์
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เรืองที
เรืองที : Helping a tourist on the street
(การช่ วยหรือนักท่ องเทียวตามถนน)
Section A : Key Vocabulary. (คําศัพท์ สําคัญ)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังคําศัพท์สาํ คัญ ๆ ในบทนี และให้ผเู้ รี ยนพูดตามทังคําศัพท์และประโยคตัวอย่าง
การใช้คาํ ศัพท์
1. (Go) Straight

If you go straight ahead on this street
you’ll see the post office, on your right.
2. To turn left/right (v.) เลียวซ้ าย/ขวา Yes, you can turn left/right at the
drugstore.
3. (To be) careful
(adj.) ระมัดระวัง
Please be careful with that gun.
4. Change
(n.) เงินทอน
Excuse me, do you have change
เงินปลีก
for a 100 baht bill?
5. Bus/cab fare
(n.) ค่าโดยสาร
What’s the bus/cab fare to get from
here to the bus airport?
6. Expensive
(adj.) แพง
I don’t like to shop at large malls
because everything is always so expensive.
7. Temple
(n.) วัด
There are many beautiful temples
in Japan.
8. “Speak slowly” (v.) พูดช้ า ๆ
Jonathan wants Suranee to speak slowly
because he can’t speak Thai very well yet.
9. To take the bus (v.) ขึนรถประจําทาง I have to get up at six in the morning
because I take the 7:30 bus to work
every day.
10. To take off
(v.) ถอด
I take off my shoes as soon as I get home.
(v.)

ตรงไป
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Section B : Introductory Questions. (คําถามนํา)
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านและศึกษาคําถามก่อน
) กลับมาตอบคําถามทีได้อ่านไปแล้ว
1. What does the tourist need help with?.......................................................
2. What does the Thai man want the tourist to do?............................................

กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังเทปและอ่านตามไปด้วยพร้อม ๆ กับเทป (read along)

Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

a: (Tourist) Excuse me, do you speak English?
b: (Local resident Yes, but not very much. Please speak
slowly.
a: Yes, thank you. I need some help with direction.
I’m
looking for a temple, the “Wat Pra Kaew”. How far is it from here?
b: It’s not far. Just go down this street until you see a big park.
a: Is that where the temple is?
b: No. Turn left at the corner and go straight ahead for two blocks.
a: It’s such a hot day. I think I’ll take one of those red buses.
b: Take a taxi instead. It’s not expensive and it has air conditioning.
a: No, thanks. I’ll just take the bus. Do you have change for a 100 baht
note?
b: Sure. Here you are.
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14
15
16
17
18
19

a: Thanks a million.
b: Be careful as you get on and off the bus. And don’t forget to take off
your shoes before going into the temple!

Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction).
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านคําถามแล้วเลือกคําตอบ a หรื อ b
2) ให้ตรวจกับคําตอบท้ายเล่ม
1. What is the tourist looking for?
a. He’s looking for a temple.
b. He’s looking for a red bus.
2. Does the tourist think the bus fare is expensive?
a. No, he doesn’t think the bus fare is expensive.
b. Yes, he thinks the bus fare is expensive.
3. Does the Thai man ask the tourist to be careful?
a. No, he doesn’t
b. Yes, he does.
4. Why does the Thai man want the tourist to speak slowly?
a. Because he can’t speak English very well.
b. Because he wants to spend more time speaking with the tourist.
5. What should the tourist take off before going into the temple?
a. He should take off his necktie.
b. He should take off his shoes.
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Section D : Extra Practice. (ฝึ กเพิมเติม)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนเลือกคําตอบทีถูก a หรื อ b และตรวจคําตอบท้ายบท
1. In line 17, “thanks a million” probably means:
a. Thank you very much.
b. Thank you for giving me a million dollars.
2. In line 10, “two blocks” means the same as:
a. Two square stones.
b. Two streets.
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เรืองที
At the post office (ทีทําการไปรษณีย์)
Section A : Key Vocabulary. (คําศัพท์ สําคัญ)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนพูดตามทังคําศัพท์และประโยคตัวอย่างการใช้คาํ ศัพท์
1. (Next) in line
2. Envelope
3. How soon…?
4. As soon as possible
5. Overnight
6. Package
7. (The) day after
tomorrow
8. First thing in
the morning
9. Fill out
10. Form

(exp.) คนถัดไป
Excuse me, but I think I’m next in line.
(n.) ซองจดหมาย I’ll need a larger envelope to mail
these pictures.
(exp.) อีกนานเท่ าไร How soon will this letter get to
Kanchanaburi?
(exp.) เร็วทีสุด
Please have those packages delivered
เท่ าทีจะเร็วได้ as soon as possible.
(adj.) ข้ ามคืน
Do you have overnight service available?
(n.) หีบห่ อ
How much would it cost to send this
package to Bangkok?
(exp.) มะรืนนี
It will get there the day after tomorrow.
(exp.) สิงแรกทีทํา
ในตอนเช้ า
(v.) เติมช่ องว่าง
(n.)

ใบสมัคร

Please come back tomorrow fist thing in
the morning.
Have you finished filling out the
application?
Many people don’t know how to fill out
a change of address form.
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Section B : Introductory Questions. (คําถามนํา)
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านและศึกษาคําถามก่อน
) กลับมาตอบคําถามทีได้อ่านไปแล้ว
1. Where does the customer want to send his envelope?.......................................
2. How much will it cost to send it?............................................

กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนอ่านตาม (read along)

Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

a: Next in line, please.
b: Hi. I need to send this envelope to Thailand.
a: How soon do you want it to get there?
b: As soon as possible, please. I need my parents to answer back by
next week.
a: You may use our Overnight Delivery Service.
b: How much is that?
a: For this package it would be only $ 22.50 and it’ll get there the day
after tomorrow, first thing in the morning.
b: O.K. Let’s do that.
a: I’ll need you to fill out these two forms here and you’re set. That’ll
be $22.50, please.
b: O.K., here you are.
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Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction).
กิจกรรมที :

) ให้ผเู้ รี ยนอ่านคําถามแล้วเลือกคําตอบ a หรื อ b
2) ให้ตรวจกับคําตอบท้ายเล่ม

1. What kind of service is the customer going to use?
a. He’s going to use Overnight Delivery Service.
b. He’s going to use regular air mail.
2. Why does he need to send the envelope as soon as possible?
a. Because he wants his parents to get it answer back quickly.
b. Because he wants to spend $22.50
3. How soon will the envelope get to Thailand?
a. It will get there in two days.
b. It will get there the next day, first thing in the morning.
4. What does the clerk want the customer to fill out?
a. He want the customer to fill out a couple of forms.
b. He want the customer to fill out an application.
5. How much does the customer have to pay?
a. He has to pay $32.50.
b. He has to pay $22.50.

Section D : Extra Practice. (ฝึ กเพิมเติม)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนเลือกคําตอบทีถูก a หรื อ b และตรวจคําตอบท้ายบท
1. In line 12, “…you’re set” probably means:
a. That’s all
b. You are a T.V. set.
2. In line 13, “here you are” means:
a. You are here, not there.
b. Here’s the money.
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บทที
สุ ขภาพอนามัย (Health)
สาระสํ าคัญ
. ภาษาอังกฤษทีใช้ในวงการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิงศัพท์ทีเกียวกับโรคภัยไข้เจ็บ
. ผูเ้ รี ยนบางกลุ่มอาจทํางานในสํานักงานแพทย์ หรื อสถานีอนามัย
. ชาวต่างประเทศก็มาใช้บริ การทางการแพทย์ของไทยมากขึน

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
. ใช้ศพั ท์และสํานวนในวงการสุขภาพอนามัยได้พอสมควร
. นัดหมายกับลูกค้าหรื อคนไข้ได้
. อธิบายหรื อเข้าใจอาการเจ็บป่ วยพืนฐานได้ เช่น ปวดหัว เป็ นไข้ ปวดท้อง เป็ นต้น
. ใช้คาํ ถามทีต้องการทราบข้อมูล เช่น what และ How และใช้ประโยคคําตอบทีมีคาํ
Yes และ No ได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที : At the doctor’s office (ทีสํานักงานแพทย์)
เรื องที : In the emergency room (ในห้องฉุกเฉิน)
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เรืองที
At the doctor’s office (ทีสํ านักงานแพทย์ )
Section A : Key Vocabulary. (คําศัพท์ สําคัญ)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังคําศัพท์สาํ คัญ ๆ ในบทนี และให้ผเู้ รี ยนพูดตามทังคําศัพท์และประโยคตัวอย่าง
การใช้คาํ ศัพท์
1. Appointment (n.)
2. Just (only)
3. To step into
4. Terrible

นัดหมาย

Songchai has at 6 o’clock appointment with
the dentist tomorrow evening.
I’m not really sick, I just have a headache.
Please step into my office.
I had a terrible dream last night.

(adv.) เพียงเท่ านัน
(v.) เข้ ามาข้ างใน
(adj.) น่ ากลัวมาก
เหลือเกิน
5. Awful
(adj.) แย่มาก
My brother’s cooking is just awful.
6. Stomachache (n.) ปวดท้อง
you’ll get a stomachache if you eat that food.
7. Pain
(n.) เจ็บปวด I have sharp pain in my shoulder.
8. Tablets
(n.) ยาเม็ด
Remember to take three of these tablets twice
a day.
9. Liquids
(n.) นํา/ของเหลว It’s a good idea to drink plenty of liquids when
you have a fever.
10. To boil
(v.) ต้ มเดือน
You should always boil water before you drink it.

Section B : Introductory Questions. (คําถามนํา)
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านและศึกษาคําถามก่อน
) กลับมาตอบคําถามทีได้อ่านไปแล้ว
1. What is the problem with the patient?.......................................................
2. What did he eat that made him sick?............................................
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กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังเทปและอ่านตามไปด้วยพร้อม ๆ กับเทป (read along)

Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

a: (Patient) Hi. I have an 11:00 o’clock appointment.
b: (Receptionist) What’s your name?
a: Smith, John Smith.
b: Let me see… oh, yes. The doctor will be with you in just a second. (Calls doctor
on the intercom) Excuse me, doctor. Mr. Smith is here. O.K. You may step in.
(In the doctor’s office)
c: (Doctor) Good morning.
a: Good morning, doctor. I feel terrible.
c: What seems to be the problem?
a: I’ve got this awful stomachache. It must be something
I ate.
c: When did you start feeling pain?
a: Just last night.
c: Do you have a headache?
a: No, just the stomachache.
c: Did you eat something that you don’t usually eat?
a: Yes. I ate American food.
c: Oh? What exactly did you eat?
a: A hot dog.
c: Well, I think you’ll live. Just take two of these tablets twice a day for three days
and you should feel much better. Remember to drink lots of liquids: fruit juice,
boiled water, tea.
a: Thank you, doctor. How much do I owe you?
c: You may pay the receptionist out front.
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Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction).
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านคําถามแล้วเลือกคําตอบ a หรื อ b
2) ให้ตรวจกับคําตอบท้ายเล่ม
1. Does the patient have an earache?
a. Yes, he has an earache.
b. No, he doesn’t. He has a stomachache.
2. What did the patient eat that made him sick?
a. He ate American food.
b. He ate some tablets.
3. What time does the patient have an appointment?
a. He has an appointment at eleven o’ clock.
b. He has an appointment at twelve o’ clock.
4. What does the doctor want the patient to drink?
a. He wants him to drink lots of liquids.
b. He wants him to drink a Coke.
5. When did the patient start feeling pain?
a. He started to feel pain last week.
b. He started to feel pain last night.

Section D : Extra Practice. (ฝึ กเพิมเติม)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนเลือกคําตอบทีถูก a หรื อ b และตรวจคําตอบท้ายบท
1. In line 22, “twice a day” means:
a. Two times a day.
b. Two days.
2. In line 10, “What seems to be the problem” means the same as:
a. What’s the matter?
b. Do you seem to have a problem?
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เรืองที
In the emergency room (ในห้ องฉุกเฉิน)
Section A : Key Vocabulary. (คําศัพท์ สําคัญ)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังคําศัพท์สาํ คัญ ๆ ในบทนี และให้ผเู้ รี ยนพูดตามทังคําศัพท์และประโยคตัวอย่าง
การใช้คาํ ศัพท์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(To be) in
Emergency
To slip
To sue
somebody
Insurance
Cash
Might
Dumb

9. Quarter
10. To break

What time will the doctor be in?
You should call 191 if you have an emergency.
Tom slipped and broke his are last week.
Sometimes. Famous actors sue magazines
who publish false information about them.
(n.) การประกัน Do you have car insurance?
(n.) เงินสด
I always like to pay in cash.
(v.) อาจ/บางที
She might go dancing this weekend.
(adj.) โง่
If you ask a dumb question you’ll get
a dumb answer.
(n.) หนึงในสี/
I need to make a telephone call.
เซ็นต์
Do you have a quarter?
(v.) พัก/แตกSam fell and broke his leg last month.

(v.)
(n.)
(v.)
(v.)

อยู่
เหตุฉุกเฉิน
ลืน
ฟ้ องร้ อง

Section B : Introductory Questions. (คําถามนํา)
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านและศึกษาคําถามก่อน
) กลับมาตอบคําถามทีได้อ่านไปแล้ว
1. What happened to the man?.......................................................
2. Will the doctor see him?............................................
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กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนฟังเทปและอ่านตามไปด้วยพร้อม ๆ กับเทป (read along)

Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

a: (Patient) Is the doctor in?
b: (Receptionist) It depends. Do you have an appointment?
a: No, but it’s an emergency! I think I broke my arm.
b: Where did this happen?
a: I was buying some groceries in the supermarket across the street when I
slipped and fell on my arm. They sent me here.
b: You can sue them, you know?
a: I don’t know what that means. Please, just help me.
b: Do you have insurance?
a: No, I don’t.
b: Will you pay in cash?
a: I don’t have any money on me right now but I promise…
b: I’m sorry, but I can’t help you.
a: But it’s an emergency!
b: Oh, I’m sure you can get to County hospital. They might be able to help
you there.
a: How far is County Hospital from here?
b: Well, do you have a car?
a: That’s dumb question. I can’t drive. My arm’s broken, remember?
b: Oh, yes! That’s right! I can call a taxi for you. Do you have a quarter?
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Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction).
กิจกรรมที : ) ให้ผเู้ รี ยนอ่านคําถามแล้วเลือกคําตอบ a หรื อ b
2) ให้ตรวจกับคําตอบท้ายเล่ม
1. Where did the man slip and break his arm?
a. At the department store.
b. At the supermarket.
2. Where is the supermarket?
a. It’s across the street from the emergency room.
b. It’s across the street from Country Hospital.
3. Does the man have insurance?
a. No, he doesn’t have insurance.
b. Yes, he has insurance.
4. Why can’t the man drive to County Hospital:
a. Because his arm is broken.
b. Because he doesn’t have a quarter.
5. Why doesn’t the receptionist want to admit the patient?
a. Because he doesn’t have insurance.
b. Because the doctor isn’t in.

Section D : Extra Practice. (ฝึ กเพิมเติม)
กิจกรรมที : ให้ผเู้ รี ยนเลือกคําตอบทีถูก a หรื อ b และตรวจคําตอบท้ายบท
1. In line 12, “I don’t have any money on me right now…” probably means:
a. I don’t have money in my pockets right now.
b. I don’t have money on my body right now.
2. Another word for might (line15) is:
a. Will
b. May
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แบบทดสอบหลังเรียน
คําสัง : ให้ผเู้ รี ยนอ่านข้อความต่อไปนี แล้วเลือกคําตอบ a, b, c, หรื อ d ว่าข้อใดตอบคําถามได้ดีทีสุด
21. Tourist : Excuse me, what time is the next bus to Ayuthaya?
Thai : It comes every half hour. The next bus comes at 2:30 p.m.
Question : It the tourist misses the next bus, when can he take another one?
a: At 2:00 p.m.
b. At 3:00 p.m.
c: At 2:45 p.m.
d. At 3:30 p.m.
22. Tourist : Can you help me? How can I go to Kanchanaburi province?
Thai : Well, I suggest you take a train. It leaves at 8 o’clock from Thonburi station. And it takes
about two hours to get there.
Question : It the tourist takes at 8 o’clock train, what time will he get to Kanchannaburi?
a: 2:00 p.m.
b. At 2:30 p.m.
c: 10:00 p.m.
d. At 10:30 p.m.
23. A : What seems to be the problem?
B: I have a headache. Do you have anything to help relief?
C: Here’s aspirin. Please take two tablets every four hours.
Question : What is the relationship between the two speakers?
a: seller-buyer
b. teacher-student
c: doctor-patient
d. lawyer-client
24. A : If I were you I would walk to work. Driving is too dangerous.
B: But by the time I get to my office, I’ll be too tired.
Question : What do we know about the second speakers?
a: He walks to work.
b. He drives to work.
c: He is too tired to drive.
d. He doesn’t have time to work.
25. A large animal that has a very thick skin, a long body and a long tail. It lives near rivers and lakes.
It is sometimes.
Question : What is the speaker talking about?
a: Animal skin.
b. Rivers and lakes.
c: Crocodile.
d. Dangerous things.
26. It is going to rain this afternoon. The sky is very dark. Thunder shower is also expected in the
evening. The temperature in downtown area is 35 degrees Celsius. Please drive carefully.
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Question : Where do you usually here this kind of announcement?
a: From a supermarket.
b. From a movie theatre.
c: From a radio.
d. From a policeman.
27. Excuse me, how can I get to Siam Square shopping centre?
a: Take a number 40 bus.
b. You can get there easily.
c: There are many things.
d. Yes, I like Siam Square.
28. Do you mind if I turn on the television for a moment?
a: No, I don’t mind.
b. Yes, I like to watch television.
c: No, I don’t know how to
d. Yes, I can turn it on.
29. Where are you living now? I visited your old house and it was empty.
a: I’m living in the old house.
b. I’ve moved to somewhere.
c: I wanted to live alone.
d. I’m living on Sukhumvit road.
30. Look! That is the new one. It was open only two weeks ago. You can buy anything you like there,
from stereo sets, clothes, furniture, and office supplies down to all kinds of books and computers.
I usually buy my shoes and food there.
a: A book store.
b. Electrical appliances.
c: A department store.
d. Seven-Eleven.
31. Wanpen works in Thai restaurant. She is diligent and she has to walk a lot form the table to the
kitchen back and forth. Although it hard work, Wanpen always smiles to every customer. She
sometimes gets some tips too.
Question : What does Wan pen do far a living?
a: She’s a nurse.
b. She’s a cook.
c: She’s a waitress.
d. She’s a customer.
32. Good morning ladies and gentlemen, and welcome aboard. The bus will leave Bangkok for Hua
Hin in a few minutes. We will have an hour breakfast stop at Ratchaburi at nine o’clock. The bus
will leave Ratchabrui at ten. Please don’t forget the number of your bus. We expect to arrive in
Hua Hin about twelve o’clock. Thank you for traveling Hua Hin Tour.
Question : Where do you think the passengers will eat lunch?
a: Bangkok
b. Ratchaburi
c: Hua Hin
d. Petchaburi
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33. Maybe we should take Vipavadee Rangsit Road this morning. The radio announcer said that
traffic was very heavy on Paholyothin Road.
Question : What do you think the speaker is doing right now?
a: Eating breakfast
b. Watching television
c: Walking along the road
d. Driving on a Bangkok street.
34. If I were you, I would be more careful about locking the car at night.
Question : What do we learn about this reminding statement?
a: The car is expensive.
b. The car is very safe at night.
c: The car can be stolen.
d. The car is always locked.
35. Shall bring you something to drink now or would you rather have it with your lunch?
Question : What do you think what part of the day the speaker is asking now?
a: Before noon
b. After evening
c: Around bedtime
d. Around midnight.
36. Well, read unit five in you history book and come to class two weeks from now. There will be no
class next week because I will be attending a meeting.
Question : What do we conclude about the announcement?
a: There will be a meeting in two weeks.
b. The class is cancelled next week.
c: The teacher is lazy.
d. The students will attend the meeting.
37. Do you think that you can have these shirts and trousers cleaned and ironed by Saturday evening?
Question : Where do you think the speaker is right now?
a: At a department store
b. At a clothes shop
c: At a dry cleaner
d. At a dress maker shop
38. Next please. Well, do you want to cash a check? I’m sorry to tell you that if you don’t have a
bank account here, I can’t cash your check.
Question : What kind of job does the speaker have?
a: A bank teller b. A nurse
c: A customer
d. A cashier
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39. The heat in Thailand is really bothering me. It makes me feel uncomfortable. I’ll have to go back
to New York very soon.
Question : What do we learn from the speaker’s complaint?
a: He wants to live in Thailand.
b. The weather in Thailand is cold.
c: He doesn’t like hot weather.
d. He doesn’t like New York.
40. Hello operator. I’m calling from room 205. There’s something wrong with the air conditioner. It
makes a strange noise. Could you please send someone to fix it at once, thank you?
Question : Why is the speaker calling the operator?
a: There isn’t an air conditioner.
b. Someone is in the room.
c: The air conditioner is being fixed.
d. The air conditioner isn’t working properly.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

b
c
c
b
c
c
a
a
d
c

เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

c
c
d
c
a
b
c
a
c
d
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เฉลยกิจกรรม
บทที
กิจกรรมที
. b. They’re at the beach.
2. a. Yes. There are some tourists.
3. b. He needs to buy some suntan lotion and a bathing suit.
4. a. Because he was feeling stressed and he wants to lie in the sun.
5. b. they are going to eat seafood.
กิจกรรมที
. a. Come back quickly.
2. b. going to
กิจกรรมที
. a. It takes about two hours.
2. a. No, it isn’t. It’s a rainy and humid day.
3. b. Yes, there are many him to drive so fast because the streets are slippery.
4. b. No, he doesn’t want him to drive so fast because the streets are slippery.
5. b. Yes, he thinks there’s a lot of smog in Bangkok.
กิจกรรมที
. a. “wear your seat belt”
2. b. may be
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บทที
กิจกรรมที
. a. He will pick her up at 8.00 o’clock.
2. a. Yes, he says he’ll be punctual.
3. b. She’s going to take a shower before he picks her up.
4. b. She broke up with him because he always showed up late.
5. a. They don’t know what movie is playing there.

กิจกรรมที
. b. think about it
2. a. ask your question
กิจกรรมที
. b. Because she just graduated from college.
2. a. He will bring some snacks.
3. a. No, he doesn’t get along with him.
4. b. He says that Johnny is only an acquaintance.
5. a. She’ll convince him not to drink and drive.
กิจกรรมที
. b. I will have a party next weekend.
2. a. handsome

บทที
กิจกรรมที
. a. No, he doesn’t want to take a look at the car stereos.
2. b. Yes, he’s interested in buying a walkman.
3. b. The salesman doesn’t say anything about a warranty.
4. a. He offers to give the customer a pair of headphones for free.
5. a. He says that the price is good.
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กิจกรรมที
. a. How much money the customer wants to spend.
2. b. How much money does it cots?
กิจกรรมที
. a. She’ll have Coke.
2. b. The woman wants to order a vegetarian dish.
3. a. He wants the customer to show him his driver’s license.
4. b. The woman will leave the tip.
5. b. No, they didn’t.
กิจกรรมที
. a. I want…
2. a. a friendly way of saying “people”

บทที
กิจกรรมที
. a. He’s looking for a temple.
2. a. No, he doesn’t think the bus fare is expensive.
3. b. Yes, he does.
4. a. Because he can’t speak English very well.
5. b. He should take off his shoes.
กิจกรรมที
. a. Thank you very much.
2. b. Two streets.
กิจกรรมที
. a. He’s going to use the Overnight Delivery Service.
2. a. Because he wants his parents to get it answer back quickly.
3. b. It will get there the next day, first thing in the morning.
4. a. He wants the customer to fill out a couple of forms.
5. b. He has to pay $22.50.
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กิจกรรมที
. a. That’s all.
2. b. Here’s the money.

บทที
กิจกรรมที
. b. No, he doesn’t He has a stomachache.
2. a. He ate American food.
3. a. He has an appointment at eleven o’clock.
4. a. He wants him to drink lots of liquids.
5. b. He started to feel pain last night.
กิจกรรมที
. a. Two times a day.
2. a. What’s the matter?
กิจกรรมที
. b. At the supermarket.
2. a. It’s across the street from the emergency room.
3. a. No, he doesn’t have insurance.
4. a. Because his are is broken.
5. a. Because he doesn’t have insurance.
กิจกรรมที
. a. I don’t have money in my pockets right now.
2. b. May
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คณะผู้จัดทําชุ ดวิชาการฟัง – พูด 5
คณะทีปรึกษา
ดร.ทองอยู่
ดร.กล้า

แก้วไทรฮะ
สมตระกูล

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะกรรมการชุดวิชา
ดร.สมบัติ
นางนันทวัน
นางศรี สุรัตน์
นางพรทิพย์
นายจํานง
นางวิไลพรรณ
นายสุนทร
นายจํานง

สุวรรณพิทกั ษ์
ไตรย์เทน
ส่งเจริ ญ
กล้ารบ
วันวิชยั
สมตระกูล
สุนนั ท์ชยั
วันวิชยั

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายจํานง

วันวิชยั

ประธาน
รองประธาน
ผูเ้ ขียน
นักวัดผล
นักเทคโนโลยี
ผูเ้ ชียวชาญเนื อหา
บรรณาธิการ
เลขานุการ
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คณะผู้บรรณาธิการ
เพือเป็ นหนังสื อเรียนรายวิชาการฟัง-พูด 5 (เลือก)
ทีปรึกษา
. นายประเสริ ฐ
. นางศุทธินี

บุญเรื อง
งามเขตต์

เลขาธิการ กศน.
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะทํางาน
. นายสุรพงษ์
มันมะโน
. นายศุภโชค
ศรี รัตนศิลป์
. นางสาวสุลาง
เพ็ชรสว่าง
. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี
. นางสาวชมพูนท สังข์พิชยั

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

