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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 

 
 หนังสือเรียนสรุปเน้ือหารายวิชาแบบเรียน กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหนังสือสรุปเน้ือหาที่จัดทําขึ้น เพื่อใหผูเรียนที่เปน 

นักศึกษา กศน. สามารถทําความเขาใจ และเรียนรูในสาระสําคัญของเน้ือหารายวิชาสําคัญ ๆ ได

สะดวก และสามารถเขาถึงแกนของเน้ือหาไดดีขึ้น 

 ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชา ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาจากหนังสือใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรู 

ที่คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชานั้น ๆ เขาใจกอน 

 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนเลมนี้ โดยศึกษาแตละบท 

อยางละเอียด ทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมตามที่กําหนด และทําความเขาใจในเน้ือหาใหมใหเขาใจ 

กอนท่ีจะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

 3. หากตองการศึกษา รายละเอียดเน้ือหาเพิ่มเติมจากหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนน้ี 

ใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หรือครูผูสอนของทาน 
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บทที่ 1  

การทกัทายและการตอบรบัการทกัทาย 

 

เรื่องที ่1 การทกัทายชวงเวลาตาง ๆ 

  การทักทายแบบเปนทางการใชกับบุคคลที่อาวุโสกวาหรือในวงการธุรกิจและราชการ 

ใหฝกทักทาย ดังน้ี 

  Good morning  (กูด มอรน่ิง)  สวัสดีตอนเชา 

  Good afternoon  (กูด อัฟเตอรนูน) สวัสดีตอนบาย 

  Good evening  (กูด อีฟฟน่ิง)  สวัสดีตอนค่ํา 

ผูกลาวตอบจะตอบเชนเดียวกับคําทักทายนั้นๆ 

 1.1 Good night ใชพูดเพื่อลาจากกันยามค่ําคืนเทาน้ัน 
 

Good morning,  

Manee 

(มานี) 

Good afternoon, 

Good evening, 

Good night, 

 

1.2 การทักทายแบบไมเปนทางการ ใชกับคนที่เราคุนเคย 

Hi  (ไฮ)   สวัสดี 

Hello (เฮลโล)   สวัสดี 

Hi, Somsri 

(สมศรี) Hello, 
 

 
EN101001 

บทที่ 1  การทักทายและการตอบรบัการทักทาย 

เรื่องที่ 1 การทักทายชวงเวลาตางๆ 
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เรื่องที ่2 การทกัทายบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรก หลงัจากการทกัทายอาจเปนคําถาม ดังนี ้

Manee: How do you do? ยินดีท่ีไดรูจัก 

   (ฮาว ดู ยู ดู) 

Mali : How do you do? ยินดีท่ีไดรูจัก 

   (ฮาว ดู ยู ดู) 

 

ตัวอยาง  การทักทายเมื่อพบกันครั้งแรก 

Manee : Good morning. How do you do? 

Mali  : Good morning. How do you do? 

 

 
    EN101002 

บทที่ 1  การทักทายและการตอบรบัการทักทาย 

เรื่องที่ 2 การทักทายบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรก 

 

เรื่องที ่3 การทกัทายบุคคลทีรู่จักกันมากอน หลังการทักทายแลวตามดวยคําถาม เกี่ยวกับ

สุขภาพ เชน การทักทาย 

ตัวอยางที่ 1 กรณี ปกติสบายดี 

Manee: Good morning, Mali.  

  (กูด มอรน่ิง มะลิ) 

  สวัสดี มะล ิ

Mali  : Good morning, Manee. How are you? 

  (กูด มอรน่ิง มานี ฮาว อาร ยู) 

  สวัสดี มานี คุณเปนอยางไร 

Manee : Fine, thank you. And how are you? 

  (ไฟน แตงค คิว แอนด ฮาว อาร ยู) 

  สบายดี ขอบคุณ แลวคุณละ เปนอยางไร               



3 
 

 
 

 Mali     : Fine, thank you. 

  (ไฟน แตงค คิว) 

  สบายดี ขอบคุณ 

 

ตัวอยางที่ 2 การทักทายกรณีไมสบาย 

 Somsak  : Good afternoon, Mana. 

 สมศักดิ์      (กูด อัฟเตอรนูน มานะ) 

        สวัสดีตอนบาย มานะ 

Mana    : Good afternoon, Somsak. How are you? 

 มานะ        (กูด อัฟเตอรนูน สมศักด์ิ ฮาว อาร ยู) 

        สวัสดีตอนบายสมศักดิ์ คุณเปนอยางไร? 

 Somsak  : I’m not so well today. 

 สมศักดิ์      แอม นอต โซ เวลล ทูเดย) 

       วันน้ีฉันไมคอยสบาย 

       I have a fever. 

       (ไอ แฮฟ อะ ฟเวอร) 

        ฉันเปนไข 

 Mana    :Take care of yourself. 

 มานะ      (แทค แคร ออฟ ยัวรเซ็ลฟ) 

      ดูแลสุขภาพดวยนะ  

 

 
EN101003 

บทที่ 1  การทักทายและการตอบรบัการทักทาย 

เรื่องที่ 3 การทักทายบุคคลที่รูจักกันมากอน 
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แบบฝกทกัษะการทกัทาย 

 

คําชี้แจง: ใหผูเรียนจับคูฝกสนทนาทักทาย 

 

 แบบฝกที่ 1 

Manee  : Good morning, Somsri. 

Somsri  : Good morning, Manee. How are you? 

Mane  : Fine, thank you. And how are you? 

Somsri  : Fine, thank you. 

  

    แบบฝกที่ 2 

Somsak : Good afternoon, Mana. 

Mana  : Good afternoon, Somsak. How are you? 

Somsak : I’m not so well today. 

     I have a fever. 

Mana  : Take care of yourself. 

 

กิจกรรมทายบทที ่1 

 

 กิจกรรมที่ 1 การทักทายชวงเวลาตาง ๆ  

 

ใหผูเรียน เขียนการกลาวทักทายในแตละชวงเวลา ลงในชองวาง เปนภาษาอังกฤษ 

ใหตรงกับภาษาไทย  

_________________________________________________สวัสดีตอนเชา

 _________________________________________________สวัสดีตอนบาย 

_________________________________________________สวัสดีตอนค่ํา 
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กิจกรรมที่ 2 การทักทายบุคคล  

 

 ใหผูเรียนเติมคําลงในชองวาง แลวฝกจับคูสนทนา 

1. การทกัทายบคุคลเมือ่พบกันครั้งแรก  

Bob  : Good morning, Jack 

Jack  : _____________, Bob. 

Bob  : How do you do? 

Jack  : ____________________? 

 

2. การทกัทายบคุคลที่รูจกักันมากอน  

Jane   :  Good afternoon, Susan. ________________. 

Susan : _______________. And you? 

Jane   : _________________. Thanks. 
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บทที่ 2  

การแนะนําตนเองและการแนะนําผูอื่น 

 

เรื่องที ่ 1 การแนะนําตนเองกับผูอื่น 

1.1 การแนะนําตนเองอยางเปนทางการ 

 Mana : May I introduce myself? 

 มานะ   (เมย ไอ อินทระดูวส มายเซ็ลฟ) 

       ขออนุญาตแนะนําตัว 

       My name is Mana Jaidee 

      (มาย เนม อิส มานะ ใจดี) 

       ผมชื่อมานะ  ใจดี 

 

ฝกแนะนําตนเอง 

 

May  

Can 

Could 

 

 

 

My name  is 

 

Sunee. 

Malee. 

Malai. 

Wichai 

 

1.2 การแนะนําตนเองอยางไมเปนทางการ 

 Wichai : Hi, I’m Wichai, from Srisaket. 

 วิชัย       (ไฮ ไอม วิชัย ฟรอม ศรีสะเกษ) 

                      สวัสดีครับ ผมช่ือวิชัย มาจากจังหวัดศรีสะเกษ 

 Mali    : Hello, I’m Mali, from Ubon Ratchathani. 

 มะลิ      (เฮลโล ไอม มะลิ ฟรอม อุบลราชธานี) 

                         สวัสดีคะ ดิฉันชื่อมะลิ มาจากจังหวัดอุบลราชธานี 

                

 

 

I introduce myself? 
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ฝกแนะนําตนเอง 

 

 

Hi, 

Hello, 

 

I’m 

Sunee, 

Mali, 

Somsak, 

Wichai, 

 

from 

Ubon. 

Bangkok. 

Srisaket. 

Korat. 

      

        
EN102001 

บทที่ 2  การแนะนําตนเองและผูอื่น 

เรื่องที่ 1 การแนะนําตนเองกบัผูอื่น 

 

เรื่องที ่2 การแนะนําผูอืน่ใหรูจกักนั 

 Somporn : Let me introduce you to Mr. Wichai Jaidee, my father.  

                    This is   Miss Sopa Thongtee. 

   (เลท มี อินทระดูรซ ยู ทู มิสเตอร วิชัย ใจดี มาย ฟาเธอร  

  ดิส อิส มิส โสภา ทองที) 

   ฉันขอแนะนําพอของฉัน คุณวิชัย ใจดี /นี่คุณ โสภา ทองที 

 Wichai : How do you do? Nice to meet you. 

   (ฮาว ดู ยู ดู ไนซ ทู มีท ยู) 

   คุณเปนอยางไร ยินดีที่ไดรูจัก 

  Sopa : How do you do? Nice to meet you too. 

   (ฮาว ดู ยู ดู ไนซ ทู มีท ยูทู) 

   คุณเปนอยางไร ยินดีที่ไดรูจักเชนกัน 
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EN102002 

บทที่ 2  การแนะนําตนเองและผูอื่น 

         เรื่องที่ 2 การแนะนําผูอื่นใหรูจักกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุการแนะนําและการตอบรับใหรูจักกันอยางเปนทางการอาจใชประโยค ดังตอไปน้ี 

                     

  May I introduce myself? 

                    Can I introduce myself? 

                    Let me introduce myself? 

 

  Nice to meet you. 

  <ไนซ ทู มีท ยู> 

  Pleased to meet you. 

  <พลสีด ทู มีท ยู> 

  Glad to meet you. 

  <แกลด ทู มีท ยู> 

 

ขออนุญาตแนะนําตัว 

 

ยินดีท่ีไดรูจัก 
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กิจกรรมทายบทที ่2 

 

 กิจกรรมที่ 1 การแนะนําตนเองกับผูอื่น   

1.1 ใหผูเรียนจับคูเพื่อนฝกแนะนําตนเองกับผูอื่น  

  Liza  :  Hello, I am Liza. 

  Alice :  Hello, I am Alice. 

  Liza  :  Nice to meet you. 

  Alice :  Nice to meet you too. 

 1.2 ใหผูเรียนเติมคําลงในบทสนทนา ใหถูกตอง  (1 คะแนน) 

 1. Liza   : _______________, I am Liza. 

 2. Alice  : Hello,_________________. 

 3. Liza   : Nice to __________you. 

 4. Alice : Nice to meet you too. 

กิจกรรมที่ 2 การแนะนําผูอื่นใหรูจักกัน (2 คะแนน) 

        ใหผูเรียน ฝกทักษะการแนะนําผูอื่นใหรูจักกัน ดังน้ี 

2.1  ใหผูเรียนฝกแนะนําผูอื่น  

   Peter :  Hi, Jack. 

   Jack   :  Hi, Peter. 

   Peter :  Jack, this is Bob. 

   Jack   :  How do you do? I’m pleased to meet you. 

   Bob   :  How do you do? I’m pleased to meet you too. 

 

2.2  ใหผูเรียนเติมคําลงในบทสนทนา ใหถูกตอง  

   Peter  :  Hi, Jack. 

   Jack   :  ________(1)_______Peter. 

   Peter  :  Jack, this is Bob. 

   Jack   :  _ (2)_______? I’m pleased to meet you. 

    Bob   :  How do you do?________(3)_______, too. 
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บทที ่ 3 

การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา 

 

เรื่องที ่ 1  การกลาวเวลาทั่วไป เชน  

 

Mana    : Good-bye. 

Somsri  : Good-bye. 

             (กูด   บาย) 

 

Mana    : Bye. 

Somsri  : Bye. 

             (บาย) 

 

การกลาวลาที่คาดวาจะพบกันอีก 

 

Suda     : See you later. 

            (ซี ยู เลทเธอร) 

แลวเจอกันใหม 

      Somsak : Yes, see you later. 

                   (เยส ซี ยู เลทเธอร) 

     ใช แลวเจอกันใหม 

 

 
EN103001 

บทที่ 3  การกลาวลาและการตอบรบัการกลาวลา 

เรื่องที่ 1 การกลาวลาหลังพูดคุยกัน 
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เรื่องที ่2 การกลาวลากอนการเดินทาง 

 พูดกลาวคําอวยพรและพูดบอกลา 

 

                Somsak  : Have a nice trip. 

  (แฮฟ อะ ไนซ ทริป ) 

  ขอใหมีความสุขในการเดินทาง 

                 Sopa      : Thank you, bye. 

    (แทงค คิว บาย) 

   ขอบคุณ 

                 Somsak  : Bye. 

                               (บาย) 

                                ลากอน 

 

คําอวยพร กอนการเดินทางอาจใชประโยคตอไปน้ี 

 Have a good time. 

 (แฮฟว อะ กูด ไทม) 

 ขอใหมีเวลาที่ดี 
  
 Have a safe journey back home. 

 (แฮฟว อะ เซฟ เจอรนีย แบค โฮม) 

 ขอใหมีความสุขในการเดินทางกลับบาน 
 

 
EN103002 

บทที่ 3  การกลาวลาและการตอบรบัการกลาวลา 

เรื่องที่ 2 การกลาวลากอนการเดินทาง 
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เรื่องที ่3 การกลาวลาทางโทรศัพท 

 

 การพูดกลาวลาทางโทรศัพท หลังจากทีพู่ดคุยธุระกันเสร็จแลว กอนที่จะวางสายโทรศัพท 

มีคําพูดปดทาย ดังน้ี 

         พูดขอบคุณ (สําหรับความชวยเหลือที่ไดรับ) มีสํานวนพูด ดังน้ี 

 

Sopa : Well, thanks for the information.  

(เวล แทงส ฟอร ดิ อินฟอรเมชั่น) 

ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา 

Danai : You’re welcome. Good-bye. 

(ยัวร เวลคัม กูด บาย) 

ดวยความยินดี ลากอน 

Sopa : Good-bye. 

(กูด บาย) 

 ลากอน 

 

 

 
EN103003 

บทที่ 3  การกลาวลาและการตอบรบัการกลาวลา 

เรื่องที่ 3 การกลาวลาทางโทรศัพท 
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เรื่องที ่4 การกลาวลาหลังงานเลีย้งเลกิ 

 

 ตามมารยาท เมื่องานเลี้ยงเลิก กอนจะกลับบาน ผูถูกเชิญจะตองกลาวชม 

กลาวขอบคุณ และบอกลาเจาของงาน โดยการพูดสํานวน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

Wichai : I must be going. Thank you for this lovely meal. 

 (ไอ มัส บี โกอิง แทงค คิว ฟอร ดิส เลิฟลี่ มีล) 

 ฉันจะกลับแลวนะ ขอบคุณสําหรับอาหารมื้อน้ี 

Mana : You’re welcome. 

(ยัวร เวลคัม) 

ยินดีตอนรับ 

Wichai : Good-bye. 

(กูด  บาย) 

ลากอน 
 

       สํานวนพูดกลาวลาอาจใชสํานวนตอไปน้ี 

 What a nice party!   

 (วอท  อะ ไนซ ปารตี้ )   

 เปนปารตี้ท่ีดีมาก   
  

              Thank you for inviting me. 

              (แทงค คิว ฟอร อินไวทิง มี) 

              ขอบคุณที่เชิญ 
 

 Thanks for the meal.   

 (แทงส  ฟอร เดอะ มีล)   

 ขอบคุณสําหรับอาหารมื้อน้ี   
 

              Thank you for this lovely meal. 

               (แทงค คิว   ฟอร  ดิส เลิฟลี่  มีล) 

               ขอบคุณสําหรับอาหารอรอยมื้อน้ี 
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EN103004 

บทที่ 3  การกลาวลาและการตอบรบัการกลาวลา 

เรื่องที่ 4 การกลาวลาหลังงานเลี้ยงเลกิ 

 

เรื่องที ่5 การกลาวลากอนเขานอน 
 

 ตามมารยาทของชาวตะวันตก มักจะใชสํานวนกลาวลางาย ๆ เชน Good night  

โดยผูตอบรับก็ใชคําวา Good night เชนกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suda : Sleep well. 

(สลีพ เวลล) 

 ฝนดี 
 

Good night. 

(กูด ไนท) 

ราตรีสวัสดิ์ 
 

Mail : Thank you. 

(แทงค คิว) 

ขอบคุณ 
 

Good night. 

(กูด ไนท) 

ราตรีสวัสดิ์ 
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EN103005 

บทที่ 3  การกลาวลาและการตอบรบัการกลาวลา 

เรื่องที่ 5 การกลาวลากอนเขานอน 

 

กิจกรรมทายบทที ่3 

 

กิจกรรมที่ 1 การกลาวลาหลังการพูดคุย 

 

       1.1 ใหผูเรียนจับคูเพื่อนฝกกลาวลา ดังน้ี  

Jan  :  Good bye. 

  Lilly :  Good bye. See you later. 

   

       1.2 ใหผูเรียนเติมคํา หรือขอความลงในชองวาง ใหถูกตอง 

  Suda  :  Good bye. 

  Tom  : ______________see_________________. 

 

กิจกรรมที่ 2 การกลาวลากอนเดินทาง 

 

       2.1 ใหผูเรียนจับคูฝกพูดบทสนทนา ดังน้ี 

Sue  :  Have a nice trip. 

Jack  :  Thank you. 

Sue  :  Bye. 
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      2.2 ใหผูเรียนเติมคําลงในชองวาง เกี่ยวกับการกลาวลา กอนการเดินทาง ใหสมบูรณ 

  Suda  :  ____________a nice____________. 

  Tom  :  ______________.________________. 

  Suda  :  __________________.   

       2.3. ใหผูเรียนจับคูฝกพูดสนทนา เกี่ยวกับการกลาวลา กอนการเดินทาง  

  Sue  : Have a nice trip 

  Jack : Thank you. Bye. 

  Sue  : Bye. 

 

กิจกรรมที่ 3 การกลาวลาทางโทรศัพท 

 

3.1  ใหผูเรียนฝกพูดบทสนทนา 

Lucy   : Thank you for your information. 

Danny :  You’re welcome. Good bye. 

Lucy   :  Good Bye. 

 

3.2  ใหผูเรียนเติมคําหรือขอความ ลงในบทสนทนา ใหถูกตอง 

Tom  :______________for you information. 

Jane  :_____________._________________. 

Tom  :__________________. 

 

3.3  ใหผูเรียนจับคูฝกพูดเกี่ยวกับการกลาวลา ทางโทรศัพท 

Anna : Thank you for your information. 

Jane : You’re welcome. Good-bye. 

Anna : Good-bye. 
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กิจกรรมที่ 4 การกลาวลาหลังงานเลี้ยงเลิก 

 

4.1  ใหผูเรียนฝกพูดกลาวลา หลังงานเลี้ยงเลิก 

Kate : Thank you so much for a lovely party. 

Dan  : You’re welcome. 

 

4.2  ใหผูเรียนเติมคํา หรือขอความลงในชองวาง ใหถูกตอง 

Sue : _______________very much for a lovely meal. 

Tom : ____________________________. 

 

4.3  ใหผูเรียนจับคูฝกพูดกลาวลา หลังงานเลี้ยงเลิก 

Kate : Thank you for inviting me. 

Dan  : Thanks for coming. 

Kate : You’re welcome. What a nice party! 

Dan : I’m glad you like it. 

 

กิจกรรมที่ 5 การกลาวลากอนเขานอน 

 

  5.1 ใหผูเรียนจับคูฝกพูด 

Anna : Sweet dreams. Good night. 

Bill    : Thank you, good night. 

 

5.2 ใหผูเรียนเติมคําลงในชองวางใหถูกตอง 

Lucky : ____________dreams. Good night. 

Bill     :______________________________. 

 

            5.3 ใหผูเรียนจับคูฝกพูดกลาวลากอนเขานอน 

Kate : Good night. 

Dan  : Good night.  
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บทที่ 4  

การเขียน การอานพยญัชนะ สระ และการประสมคาํ 

 

เรื่องที ่1 การเขียนพยัญชนะ 

ตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก 
 

A a 

เอ 

B b 

บี 

C c 

ซี 

D d 

ดี 

E e 

อี 

F f 

เอฟ 

G g 

จี 

H h 

เอช 

I i 

ไอ 

J j 

เจ 

K k 

เค 

L l 

แอล 

M m 

เอ็ม 

N n 

เอ็น 

O o 

โอ 

P p 

พี 

Q q 

คิว 

R r 

อาร 

S s 

เอส 

T t 

ที 

U u 

ยู 

V v 

วี 

W w 

ดับเบิ้ลยู 

X x 

เอ็กซ 

Y y 

วาย 

Z z 

ซี/แซด 

 
 

 
 

 

 

  

      EN104001 
บทที่ 4  การเขียน การอานพยัญชนะ สระ และการประสมคํา 

เรื่องที่ 1 การเขียนพยญัชนะ 
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เรื่องที ่2 การออกเสียงสระแทและสระประสม 

 

สระแทในภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 

 a  (เอ)  e (อี)  i (ไอ)  o (โอ)   u (ยู) 

สระประสม 

 ee (อี)    : meet  มีท 

 a_e (เอ)    : made เมด 

 oo (อู)    : boot  บูท 

 ull เสียงระหวาง สระอุ กับ สระอู  : bull   บุล – บูล 

 o_e (โอ)    : tone  โทน 

 i_e (โอ)    : line  ไลน  

 oi (ออย)    : coin  คอยน 

 ou (อาว)    : round ราวน 
 

 
EN104002 

บทที่ 4  การเขียน การอานพยัญชนะ สระ และการประสมคํา 

เรื่องที่ 2 การออกเสียงสระแทและสระประสม 

 

เรื่องที ่3 วิธีการประสมคํา 

 3.1 คําประกอบดวยพยัญชนะ และสระแท คือการนําพยัญชนะ มาประสมกับสระแท  

a e i o u  

  m + a   = ma  มา 

  h + e   = he  ฮี 

  b + i   = bi  ใบ 

  d + o   = do  ดู 

  m + u   = mu  มู 
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 3.2 คําประกอบดวยพยัญชนะ สระแท และตัวสะกด คือการนําพยัญชนะ มาประสมกับ

สระแท a e i o u และตัวสะกด 

  b+a+t  = bat  แบ็ท 

  p+e+n  = pen  เพ็น 

  s+i+t  = sit  ซิท 

  p+o+p = pop  พ็อพ 

  f+u+n  = fun  ฟน 
 

 3.3 คําประกอบดวยอักษรนํา 2 ตัว คือการนําพยัญชนะหรืออักษรนํา 2 ตัวมา 

  tr+a+y   = tray  เทรย 

  th+e+n  = then  เธ็น 

  tw+i+n  = twin  ทวิน 

  st+o+p  = stop  สต็อพ 

  pl+u+m  =  plum  พลัม 
 

 3.4 คําประกอบดวยตัวสะกด 2 ตัว 

  m+a+rk  = mark  มารค 

  b+e+st  = best  เบสท 

  m+i+ss  = miss  มิส 

  p+o+st  = post  โพสท 

  m+u+st  = must  มัสท 

3.5 คําประกอบดวยสระประสม 

  m+ai+n  = main  เมน 

  s+ea+t  = seat  ซีท 

  f+i+n+e  = fine  ไฟน 

  f+ou+d  = found  ฟาวน 

  t+u+n+e  = tune  ทูนน 
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 3.6 คําข้ึนตนดวยสระ 

  a+m   = am  แอม 

  e+n+d   = end  เอ็นด 

  i+s   = is  อิส 

  o+r   = or  ออร 

  u+s   = us  อัส 
 

 3.7 คําขึ้นตนดวย ch และ sh 

  ch+i+n  = chin  ชิน 

  ch+i+p  = chip  ชิฟ 

  sh+o+p  = shop  ชอฟ 

  sh+u+t  = shut  ชัท 

 

 
EN104003 

บทที่ 4  การเขียน การอานพยัญชนะ สระ และการประสมคํา 

เรื่องที่ 3 วิธีการประสมคํา 

 

กิจกรรมทายบทที ่4 

 

กิจกรรมที่ 1 การเขียนพยญัชนะ 

       1.1 ใหผูเรียนอานพยัญชนะใหถูกตอง  

 Aa  Ba  Cc  Dd  Ee  Ff 

 Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll 

 Mm  Nn  Oo  Pp  Qq  Rr 

 Ss  Tt  Uu  Vv  Ww  Xx 

 Yy  Zz 
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1.2 ใหผูเรียน เขียนพยัญชนะตัวพิมพใหญ และตัวพิมพเลก็ ลงในตาราง 

ที่กําหนด พรอมคําอาน ใหถูกตอง 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

กิจกรรมที่ 2 การออกเสียงสระแทและสระประสม 

 

2.1  ใหผูเรียนอานออกเสียงสระแท ใหถูกตอง 

   a e i o u 

 

        2.2 ใหผูเรียนอานออกเสียงสระประสม ใหถูกตอง  

  ee อี เชน meet  อานวา  มีท 

  a_e เอ เชน made  อานวา  เมด 

  oo อู เชน boot  อานวา  บูท 

  o_e โอ เชน tone  อานวา  โทน 

  i_e ไอ เชน line  อานวา  ไลน 

  oi ออย เชน coin  อานวา  คอยน 

  ou อาว เชน round  อานวา  ราวน 
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  2.3. ใหผูเรียนเติมสระลงในชองวาง แลวเขียนคําอานและคําแปล  

 

สระ เติมสระ อานวา แปลวา 

a d_y   

e n_m_e 

l_k_e 

m_k_e 

  

i ch_n 

sh_p 

  

o sh_p 

p_st 

  

u sh_t   
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บทที่ 5 

จํานวนนับและลําดับที ่

 

เรื่องที ่1 การอาน เขียนจํานวนนับ เลขจํานวนนบั  

 การอานและเขียนจํานวนนับ เลขจํานวนนับ คือ ตัวเลขที่นับจากหลักหนวย เปนตนไป 

ตัวเลขที่นับจาก 21-99 จะนําคํา One-nine มาตอทายหลังเคร่ืองหมาย – (hyphen) 

 1  = one   (วัน) 

 2  = two   (ทู) 

 3  = three   (ตรี) 

 4  = four   (โฟร) 

 5  = five   (ไฟว) 

 6  = six   (ซิกส) 

 7  = seven   (เซเวน) 

 8  = eight   (เอ็ท) 

 9  = nine   (ไนน) 

 10  = ten   (เท็น) 

 11  = eleven  (อิเลเวน) 

 12  = twelve  (ทเว็ลฟ) 

 13  = thirteen  (เทอรทีน) 

 14  = fourteen  (ฟอรทีน) 

 15  = fifteen   (ฟฟทีน) 

 16  = sixteen  (ซิกซทีน) 

 17  = seventeen  (เซเวนทีน) 

 18  = eighteen  (เอ็ททีน) 

 19  = nineteen  (ไนนทีน) 

 20  = twenty  (ทเว็นที่) 

 21  = twenty-one  (ทเว็นที่-วัน) 

 31  = thirty-one  (เทอที่-วัน) 

 41  = forty-one  (ฟอรที่-วัน) 
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 51  = fifty-one  (ฟฟที่-วัน) 

 61  = sixty-one  (ซิกซที่-วัน) 

 71  = seventy-one  (เซเว็นที่-วัน) 

 81  = eighty-one  (เอ็ทท่ี-วัน) 

 91  = ninety-one  (ไนนทท่ี-วัน) 

 100 = one hundred/a hundred (วัน-ฮันเดร็ด/อะ-ฮันเดร็ด) 

 1,000 = one thousand  (วัน-เทาเซิ่น) 

    a thousand   (อะ-เทาเซิ่น) 

 10,000 = ten thousand  (เท็น-เทาเซิ่น)  

 100,000 = one hundred thousand (วัน-ฮันเดร็ด-เทาเซิ่น) 

    a hundred thousand (อะ-ฮันเดร็ด-เทาเซิ่น)  

 1,000,000 = one million   (วัน มิลเลี่ยน) 

 a million   (อะ มิลเลี่ยน) 

 

 
EN105001 

บทที่ 5  จํานวนการนับและลําดบัที ่

เรื่องที่ 1 การอานและเขียนจํานวนนบั 

 

เรื่องที ่2 การอานและเขียนเลขลําดับที่  

 การอานและเขียนเลขลําดับท่ี คือ ตัวเลขที่บอกลําดับที่ จาก 1 เปนตนไป การบอกลําดับที่ 

จะใชเหมือนกับเลขจํานวนนับ ยกเวนบางลําดับ เชน  

 ลําดับท่ี  1 The first  (เดอะ เฟรสท) 

 ลําดับท่ี  2 The second  (เดอะ เซคเคินด) 

 ลําดับท่ี  3 The third  (เดอะ เธิรด) 

 ลําดับท่ี  4 The fourth  (เดอะ ฟรอธ) 

 ลําดับท่ี  5 The fifth  (เดอะ ฟฟธ) 
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 ลําดับท่ี  6 The sixth  (เดอะ ซิคซท) 

 ลําดับท่ี  7 The seventh  (เดอะ เซเวนธ) 

 ลําดับท่ี  8 The eighth  (เดอะ เอ็ทธ) 

 ลําดับท่ี  9 The ninth  (เดอะ ไนนธ) 

 ลําดับท่ี  10  The tenth  (เดอะ เท็นธ) 

 ลําดับท่ี  11  The eleventh (ดิ อิเลฟเวนธ) 

 ลําดับท่ี  12 The twelfth  (เดอะ ทเว็ลฟ) 

 ลําดับท่ี  13 The thirteenth (เดอะ เทอรทีน) 

 ลําดับท่ี  19 The nineteenth (เดอะ ไนนทีนธ) 

 

ลําดับที่ลงทายดวยเลข 0 

 ลําดับท่ี  20  The twentieth (เดอะ ทเว็ลฟธ) 

 ลําดับท่ี  30  The thirtieth  (เดอะ เทอรทีนธ) 

 ลําดับท่ี  40 The fortieth  (เดอะ โฟรทีนธ) 

 ลําดับท่ี  50 The fiftieth  (เดอะ ฟฟทีนธ) 

 ลําดับท่ี  90 The ninetieth (เดอะ ไนนทีนธ) 

ลําดับที่ของหลกัสิบ เปลี่ยนเฉพาะคําหลังเครื่องหมาย hyphen (-) 

 ลําดับท่ี  21 The twenty-first  (เดอะ ทเว็นที-เฟรสท) 

 ลําดับท่ี  22 The twenty-second (เดอะ ทเว็นที-เซเคินด) 

 ลําดับท่ี  23 The twenty-third  (เดอะ ทเว็นที-เธิรด) 

 ลําดับท่ี  29  The twenty-ninth  (เดอะ ทเว็นที-ไนนธ) 

*ขอสังเกต 

1. การเขียนเลขบอกลําดับที่ สวนใหญจะเติมให th ไวขางทาย ยกเวนลําดับท่ี หน่ึง  

สอง และสาม 

2. ตัวเลขที่ลงทายดวย y เชน twenty, thirty เมื่อเขียนเปนลําดับที่ จะเปลี่ยน y เปน  

ie กอนแลวจึงเติม th เชน twentieth, thirtieth 

3. คําบอกลําดับที่จะตองมี คําวา The นําหนาเสมอ 
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EN105002 

บทที่ 5  จํานวนการนับและลําดบัที ่

เรื่องที่ 2 การอานและเขียนลําดบัที ่

 

เรื่องที ่3 การเขียนประโยคที่มีจํานวนนบั หรอืลําดบัที่ ใชโครงสรางประโยค ดังน้ี 

  Present Simple Tense 

 

  

 

 

ถาประธานเปนเอกพจนบุรุษที่ 3 เชน He, She, it หลังคํากริยาจะตองเติม s  

I have four pens. 

(ไอ แฮฟ โฟร เพ็นซ) 

ฉันมีปากกาสี่ดาม 

 

She buys two shirts. 

(ชี บายซ ทู เชิ้ตส) 

เธอซื้อเสื้อเช้ิตสองตัว 

 

He lives on the second floor. 

(ฮี  ลีฟส   ออน เดอะ เซคเคินด ฟลอร) 

เขาอาศัยยูช้ันที่สอง 

 

She is the first person. 

(ชี อีส เดอะ เฟริสท เพอรซั่น) 

เธอเปนคนที่หน่ึง 

Subject + Verb1 + Object 

ประธาน + กริยาชองที่ 1+ กรรม 
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EN105003 

บทที่ 5  จํานวนการนับและลําดบัที ่

เรื่องที่ 3 การเขียนประโยคที่มีจํานวนนบัและลําดับที ่

 

เรื่องที ่4 การพดูประโยคที่มีจํานวนนับหรือลําดับที ่ 

 

ฝกพูดประโยคที่มีจํานวนนับหรือลําดับที่ ดังตอไปน้ี 

 

ประธาน 

(Subject) 

กริยาชองที่ 1 

(Verb1) (s) 

กรรม 

(Object) 

ความหมาย 

 

 

She washes three shirts. เธอซักเสื้อเช้ิตสามตัว 

 

They live on the fifth floor. พวกเขาพักอยูที่ช้ันหา 

 

He eats four oranges. เขากินสมสี่ผล 

 

I am the first child. ฉันเปนเด็กคนแรก 

 

We have one million baht. เรามีเงินหน่ึงลานบาท 
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กิจกรรมทายบทที ่5 

 

กิจกรรมที่ 1 การอานและเขียนจํานวนนับ 

       1.1 ใหผูเรียนฝกอานเลข ดังน้ี 

คําศพัท คําอาน คําแปล 

One 

 

Two 

 

Three 

 

Four 

 

Five 

 

Six 

 

Seven 

 

Eight 

 

Nine 

 

Ten 

 

วัน 

 

ทู 

 

ทรี 

 

โฟร 

 

ไฟว 

 

ซิก 

 

เซเวน 

 

เอ็ท 

 

ไนน 

 

เท็น 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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 1.2 ใหผูเรียนฝกอานตัวเลข   

คําศพัท คําอาน คําแปล 

 

Eleven 

 

Twelve 

 

Thirteen 

 

Fourteen 

 

Fifteen 

 

Sixteen 

 

Seventeen 

 

Eighteen 

 

Nineteen 

 

Twenty 

 

อีเลฟเวน 

 

ทเวลฟ 

 

เทอรทีน 

 

โฟรทีน 

 

ฟฟทัน 

 

ซิกซทีน 

 

เซเวนทีน 

 

เอ็ททีน 

 

ไนนทีน 

 

เทว็นที่ 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 
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1.3 ใหผูเรียนฝกอานตัวเลข 

 

คําศพัท คําอาน คําแปล 

 

Twenty-one 

 

Thirty-one 

 

Forty-one 

 

Fifty-one 

 

Sixty-one 

 

Seventy-one 

 

Eighty-one 

 

Ninety-one 

 

One hundred 

 

One thousand 

 

Ten thousand 

 

ทเว็นที่-วัน 

 

เทอรที่-วัน 

 

โฟรที่-วัน 

 

ฟฟที-่วัน 

 

ซิกซที่-วัน 

 

เซเวนที่-วัน 

 

เอ็ทที่-วัน 

 

ไนนที่-วัน 

 

วัน-ฮันเดร็ด 

 

วัน-เทาเซิ่น 

 

เท็น-เทาเซิ่น 

 

21 

 

31 

 

41 

 

51 

 

61 

 

71 

 

81 

 

91 

 

100 

 

1,000 

 

10,000 
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1.4  ใหผูเรียน จับคูเลข 1-10 ใหถูกตอง 

  one    6  

two    9 

three    4 

four    5 

five    2 

six    10 

seven    1 

eight    3 

nine    7  

ten    8 

 

1.5 ใหผูเรียนเขียนคําอานตัวเลข เปนภาษาอังกฤษ 

 

ตัวเลข 

 

ภาษาอังกฤษ 

11 = 

12 = 

13 = 

14 = 

15 = 

16 = 

17 = 

18 = 

19 = 

20 = 
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กิจกรรมที่ 2 การอานและเขียนลําดับ 

 

2.1 ใหผูเรียนฝกอานออกเสียงเลขลําดับท่ี 

 

ภาษาอังกฤษ คําแปล 

first 

second 

third 

fourth 

fifth 

sixth 

seventh 

eight 

ninth 

tenth 

ลําดับท่ี 1 

ลําดับท่ี 2 

ลําดับท่ี 3 

ลําดับท่ี 4 

ลําดับท่ี 5 

ลําดับท่ี 6 

ลําดับท่ี 7 

ลําดับท่ี 8 

ลําดับท่ี 9 

ลําดับท่ี 10 

 

2.2  ใหผูเรียนเขียนคําแปล เลขลําดับท่ีตอไปน้ี ใหถูกตอง 

คําศพัท คําแปล 

eleventh 

twelfth 

thirteenth 

nineteenth 

twentieth 

twenty-first 

twenty-second 

twenty-third 

twenty-fourth 

thirtieth 

thirty-first 
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กิจกรรมที่ 3 การเขียนประโยคท่ีมีจํานวนนับและลําดับท่ี  

 

        ใหผูเรียนเขียนประโยคตอไปน้ีเปนภาษาอังกฤษ  

 

3.1 เขามีลูกสาว 1 คนและลูกชาย 2 คน 

 

 ___________________________________________ 

3.2  มันเปนรถยนตคันแรกของเรา 

 

  

3.3 เจนน่ีเปนลูกสาวคนที่ 2 ของครอบครัว  
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บทที่ 6 

คํานามและคําศพัทหมวดตาง ๆ 

 

เรื่องที ่1 ลักษณะและวิธีการใชคํานาม 

คํานาม คือ คําที่ใชแทน ช่ือ คน สัตว สิ่งของ เชน 

 

คน สัตว สิ่งของ 

Danai (ดนัย) Cat  (แคท) แมว Table  (เท-เบิ้ล) โตะ 

 

Mali (มะลิ) Fish (ฟช) ปลา Book (บุค) หนังสือ 

 

Somsri (สมศรี) Bird (เบิรด) นก Pen (เพ็น) ปากกา 

 

Teacher (คุณครู) Dog (ด็อก) สุนัข Pencil (เพน-ซิล) ดินสอ 

 

Doctor (หมอ) Animal (แอนนิมอล) สัตว Ruler (รูลเลอร) ไมบรรทัด 

 

 

คํานามมี 2 ลักษณะ คือ 

1. คํานามนับได คือนามที่นับจํานวนได ไดแก นามที่มีรูปรางนับเปนชั้นเปนชั้นได /และใชคํา

นําหนา a, an เมื่อไมเฉพาะเจาะจงและใชคํานําหนานาม the  เมื่อตองการเฉพาะเจาะจง 

และสามารถทําเปนพหูพจน ไดโดยการเติม s หรือ es หลังนามเชน  

a bird (อะ เบิรด) = นกหนึ่งตัว  

two houses (ทู เฮาสิส) = บานสองหลัง 
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ตัวอยาง การใชคํานามนับได 

She has two cats.       (เธอมีแมวสองตัว) 

(ชี แฮส ทู  แคทส) 

There is a book on the table.     (มีหนังสือหน่ึงเลมอยูบนโตะ) 

(แดร อีส อะ บุค ออน เดอะ เทเบิ้ล) 

 

2. คํานามนับไมได เปนคํานามที่ไมสามารถแยกนับจํานวนไดมักเปนคํานามที่มีรูปรางไม

แนนอนหรือไมมีรูปราง เชน 

 Water  (วอเตอร) = นํ้า 

 Tea  ( ที )  = นํ้าชา 

 Milk   (มิลค)  = นม 

 Sugar   (ชูการ)  =  นํ้าตาล 

 Rice  (ไรซ)  =  ขาว 

ตัวอยาง การใชคํานามนับไมได 

She always drinks milk in the morning. 

(ชี   ออลเวยส ดริงค  มิลค อิน เดอะ มอรน่ิง) 

เธอด่ืมนมตอนเชาเสมอ 

Sugar is sweet. 

(ชูการ อีส สวีท) 

นํ้าตาลหวาน  

 

 
EN106001 

บทที่ 6  คํานามและคําศัพทหมวดตางๆ 

เรื่องที่ 1 ลักษณะและวิธีการใชคํานาม 
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เรื่องที ่2 คําศัพทเกี่ยวกบัเครอืญาต ิ

คําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ เชน 

 

คําศัพท คําอาน ความหมาย 

 

Father ฟาร – เทอร พอ 

Mother มา-เทอร แม 

Sister ซิส-เทอร พี่สาว/นองสาว 

Brother บรา-เทอร พี่ชาย/นองชาย 

Aunt อารนท ปา 

Uncle อัง-เคิล ลุง 

Grandfather แกรนด-ฟา-เทอร ตา 

Grandmother แกรนด-มา-เทอร ยาย 

Son ซัน ลูกชาย 

Daughter ดอท-เทอร ลูกสาว 

Parents พา-เร็นทส ผูปกครอง 

Children ชิล-เดรน ลูกหลายคนไมระบุเพศ 

 

ตัวอยาง การใชคําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ 

 My father is a farmer. 

 (มาย  ฟาเธอร อีส อะ ฟารเมอะ) 

 พอของฉันเปนชาวนา  

 I have a sister and a brother. 

 (ไอ แฮฟ อะ ซิสเซอร แอนด อะ บราเธอร) 

 ฉันมีพี่สาวหนึ่งคนและพี่ชายหนึ่งคน 
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EN106002 

บทที่ 6  คํานามและคําศัพทหมวดตางๆ 

เรื่องที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ 

 

เรื่องที ่3 คําศัพทเกี่ยวกบั วัน เดือน ป 

3.1 คําศัพทเกี่ยวกับวัน Days of the week 

  1 สัปดาห มี 7 วัน ดังน้ี 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คําอาน 

 

วันอาทิตย Sunday ซันเดย 

 

วันจันทร Monday มันเดย 

 

วันอังคาร Tuesday ทิวซเดย 

 

วันพุธ Wednesday เว็นสเดย 

 

วันพฤหัสบด ี Thursday เธอซเดย 

 

วันศุกร Friday ไฟรเดย 

 

วันเสาร Saturday แซทเทอเดย 
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3.2 คําศัพทเกี่ยวกับเดือน Months of the year 

   1 ป มี 12 เดือน ดังน้ี 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คําอาน 

มกราคม January  แจน-ยัวร ี

กุมภาพันธ February เฟบ-รูเออรี 

มีนาคม March มารช 

เมษายน April เอ พริว 

พฤษภาคม May เมย 

มิถุนายน June จูน 

กรกฎาคม July จูไล 

สิงหาคม August ออกัสท 

กันยายน September เซ็บเทมเบอะ 

ตุลาคม October ออคโทเบอะ 

พฤศจิกายน November โนเว็มเบอะ 

ธันวาคม December ดีเซ็มเบอะ 

 

3.3 คําศัพทเกี่ยวกับป 

     การอานตัวเลขจํานวนปในภาษาอังกฤษนั้น จะแยกอานเปนคูๆ ดังน้ี 

 ค.ศ. 1672  อานวา  sixteen seventy-two 

      (ซิคซทีนเซเวนที-ทู) 

 ค.ศ. 1792  อานวา  seventeen ninety-two 

      (เซเวนทีนไนนที-ทู) 

 ค.ศ. 1990  อานวา  nineteen ninety 

      (ไนนทีนไนนที) 

 ค.ศ. 2008  อานวา  two thousand and eight 

      (ทู เทาวแซนด แอนด เอ็ท) 

 ค.ศ. 2017  อานวา  twenty seventeen 

      (ทเวนที เซเวนทีน) 



40 
 

 
 

ตัวอยาง  ประโยคการใชคําศัพท วัน เดือน ป 

 I will have a party next Monday. 

 (ไอ วิลล เฮฟ อะ ปารตี้ เนคซ มันเดย) 

 วันจันทรสัปดาหหนา ฉันจะจัดงานสังสรรค 

 It’s on the tenth of April. 

 (อิทซ ออน เดอะ เท็นธ ออฟ เอพริว) 

 มันคือวันที่สิบ เดือนเมษายน 

 I was born in June. 

 (ไอ วอส บอรน อิน จูน) 

 ฉันเกิดเดือนมิถุนายน 

 
    EN106003 

บทที่ 6  คํานามและคําศัพทหมวดตางๆ 

เรื่องที่ 3 คําศัพทเกี่ยวกับ วัน เดือน ป 

 

เรื่องที ่4 คําศัพทเกี่ยวกบัส ี

คําศัพท คําอาน ความหมาย 

Red เรด สีแดง 

Yellow เยลโล สีเหลือง 

Green กรีน สีเขียว 

Blue บลู สีน้ําเงิน 

Black แบล็ค สีดํา 

Brown บราวน สีน้ําตาล 

Gray เกรย สีเทา 

White ไวท สีขาว 

Pink พิงค สีชมพู 

Light blue ไลท-บลู สีฟา 

Dark brown ดารค-บราวน สีน้ําตาลเขม 

Purple เพอเพิล สีมวง 
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ตัวอยาง การใชคําศัพทเกี่ยวกับสี 

 She has a red car.   

 (ชี แฮส อะ เรด คาร) 

 เธอมีรถสีแดงหน่ึงคัน 

 My shirt is blue.   

 (มาย เช้ิต อิส บลู) 

  เสื้อของฉันสีฟา 

 
EN106004 

บทที่ 6  คํานามและคําศัพทหมวดตางๆ เรือ่งที่ 4 คําศัพทเกี่ยวกับส ี

 

เรื่องที ่5 คําศัพทเกี่ยวกบัเครือ่งใชในชีวิตประจําวนั 

คําศัพท คําอาน ความหมาย 

Spoon and fork สพูนแอนดฟอรค ชอนและสอม 

Bottle บอท’เทอ ขวด 

Glass กลาส แกว 

Plate/dish เพลท/ดิช จาน 

Pan แพน กระทะ 

Oven อัฟ’เวิน เตาอบ 

Rice cooker ไรซ คุคเคอะ หมอหุงขาว 

Electric pot อิเลค’ทริค พอท หมอนํ้ารอนไฟฟา 

Toaster โทส’เทอะ ที่ปงขนมปง 

Refrigerator ริฟริจ’จะเรเทอะ ตูเย็น 

Cupboard คัพ’บอรด ตูเก็บถวยชาม 

Pillow พิลโลว หมอน 
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ตัวอยาง ประโยคการใชคําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 

Mali fried eggs in a pan. 

(มะลิ ฟรายด เอกซ อิน อะ แพน) 

มะลิไดทอดไขในกระทะ 
 

We always use a fork and spoon. 

 (วี ออลเวยซ ยูส ฟอรค แอนด สพูน) 

พวกเราใชชอนและสอมเสมอ 
 

Let me have a plate of rice. 

(เลท มี แฮฟ อะ เพลท ออฟ ไรซ) 

ขอขาวสักจานหน่ึงคะ 

 
EN106005 

บทที่ 6  คํานามและคําศัพทหมวดตางๆ 

เรื่องที่ 5 คําศัพทเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

 

เรื่องที ่6 คําศัพทเกี่ยวกบัสภาพดนิฟาอากาศ 

 

คําศัพท คําอาน ความหมาย 

Cloudy เคลา-ด ี เมฆมาก 

Windy วิน-ด ี ลมแรง 

Sunny ซัน-นี แดดจา 

Cold โคลด อากาศหนาวจัด 

Warm วอรม อากาศอบอุน 

Rainy เร-นี ฝนหนัก 
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ตัวอยาง การใชคําศัพทเกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศ 

It’s sunny today.   

(อิส ซันน่ี ทูเดย) 

วันน้ีแดดจา 

It’s windy today.   

 (อิส วินดี้ ทูเดย) 

วันน้ีลมแรง 

 
EN106006 

บทที่ 6  คํานามและคําศัพทหมวดตางๆ 

เรื่องที่ 6 คําศัพทเกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศ 

 

กิจกรรมทายบทที ่6 

 

 กิจกรรมที่ 1 ลักษณะและวิธีการใชคํานาม 

1.1 ใหผูเรียน เติมคํานามนับได และคํานามนับไมได เปนภาษาอังกฤษ 

ลงในชองวาง ใหถูกตอง 

คํานามนับได 

 

คํานามนับไมได 
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1.2 ใหผูเรียนฝกอานออกเสียงคําตอไปน้ี 

water  pepper beer  sugar  butter 

lion   chair  book  house  bird 

 

1.2 ใหผูเรียนแตงประโยคตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ  

1. ฉันซื้อสมุดสองเลมใหนองสาว 

  

  

2. เขากําลังดื่มน้ําหน่ึงแกว 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ 

  

            2.1 ใหผูเรียนเขียนคําศัพท เกี่ยวกับเครือญาติ เปนภาษาอังกฤษ  

พอ________________________ 

แม________________________ 

พี่ชาย –นองชาย______________________ 

พี่สาว-นองสาว_______________________ 

ลุง-อา_____________________________ 

ปา-นา_____________________________ 

ตา-ยาย____________________________ 

ปู-ยา______________________________ 

นองชาย____________________________ 

นองสาว____________________________ 
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2.3 ใหผูเรียนแตงประโยค โดยใชคําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ  

 

1. พี่ชายของฉันมีลูกสาว 2 คน  

_________________________________________________________       

2. ปาของฉันไปวัด 

_________________________________________________________  

3. ลุงของเขาไปตลาด 

_________________________________________________________  

4. แมของฉันเปนครู 

_________________________________________________________ 

5. พอของฉันเปนตํารวจ 

_________________________________________________________ 

 

กิจกรรมที่ 3 คําศพัทเกี่ยวกบัวัน เดือน ป 

 

      3.1 ใหผูเรียนฝกออกเสียงคําศัพท เกี่ยวกับวันที่ ใหถูกตอง 

 Sunday  

 Monday 

 Tuesday 

 Wednesday 

 Thursday 

 Friday 

 Saturday 

 

  3.2 ใหผูเรียนเขียนคําศัพท เกี่ยวกับวัน เปนภาษาไทย ใหถูกตอง 

   Sunday =_______________________________ 

 Monday =_______________________________ 

 Tuesday =_______________________________ 

 Wednesday =_______________________________ 
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 Thursday =_______________________________ 

 Friday  =_______________________________ 

 Saturday =_______________________________ 

 

 3.3 ใหผูเรียนเขียนคําศัพท เกี่ยวกับเดือน เปนภาษาอังกฤษ ใหถูกตอง  

 มกราคม =_______________________________ 

 กุมภาพันธ =_______________________________ 

 มีนาคม  =_______________________________ 

 เมษายน =_______________________________ 

 พฤษภาคม =_______________________________ 

 มิถุนายน =_______________________________ 

  กรกฎาคม =_______________________________ 

  สิงหาคม =_______________________________ 

  กันยายน =_______________________________ 

  ตุลาคม  =_______________________________ 

  พฤศจิกายน =_______________________________ 

  ธันวาคม =_______________________________ 

 

กิจกรรมที่ 4 คําศัพทเกี่ยวกับสี 

    

       4.1 ใหผูเรียนเขียนคําศัพท เกี่ยวกับสีตางๆ ตอไปน้ีใหถูกตอง 

สีขาว  =________________________________ 

 สีดํา  =________________________________ 

 สีแดง  =________________________________ 

 สีเหลือง =________________________________ 

 สีเขียว  =________________________________ 

 สีมวง  =________________________________ 

 สีฟา  =________________________________ 

 สีน้ําเงิน =________________________________ 
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4.2  ใหผูเรียน เขียนประโยคตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ 

  

1. รถยนตของฉันสีน้ําเงิน 

       ___________________________________________________ 

     2. ผูชายผมสีดําเปนพอของฉัน 

       ___________________________________________________  

  3. กระเปาของเธอสีดํา 

           ___________________________________________________ 

     4. บานหลังนี้สีขาว 

      ___________________________________________________ 

 

 4.3 ใหผูเรียน เติมคําศัพทที่กําหนดให เปนภาษาอังกฤษ ลงในชองวางใหถูกตอง 

1. Those roses are___________________.(สีแดง) 

2. This room is______________________.(สีขาว) 

3. Her sister wears___________________shirt.(สีชมพู) 

4. My pen is________________________.(สีน้ําเงิน) 

5. Your bag is_______________________.(สีดํา) 

 

 

กิจกรรมที่ 5 คําศัพทเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

 

5.1 ใหผูเรียน เขียนคําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน เปนภาษาอังกฤษ 

  จาน =_____________________________________ 

  กระทะ =_____________________________________ 

  ขวด =_____________________________________ 

  โคมไฟ =_____________________________________ 

  เตียง =_____________________________________ 

  เกาอี้ =_____________________________________ 

  โตะ =_____________________________________ 
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  แกว =_____________________________________ 

  ชอนสอม   =_____________________________________ 

   มานั่งยาว   =_____________________________________ 

 

5.2  ใหผูเรียน เขียนประโยคตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ 

1. มีเกาอี้ 2 ตัว ในหองน้ี 

 

2. เด็กนอนอยูบนเตียง 

 

3. เขาทอดไขในกระทะ 

 

4. เขาซื้อชาเขียว 1 ขวด 

 

5. โคมไฟนี้สวย 

 

 

กิจกรรมที่ 6 คําศพัทเกี่ยวกบัสภาพดนิฟา อากาศ 

 

6.1 ใหผูเรียน เขียนคําศัพทเกี่ยวกับสภาพดินฟา อากาศ เปนภาษาอังกฤษ 

 

อากาศอบอุน =___________________________________ 

      อากาศหนาว =___________________________________ 

    แดดจา =___________________________________ 

    ฝนตก =___________________________________ 

    ลมแรง =___________________________________ 

    เมฆมาก =___________________________________ 

    อากาศเย็น =___________________________________ 
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6.2 ใหผูเรียน เขียนประโยคตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ 

 

  คืนน้ีลมพัดแรง          =______________________________ 

 

  อากาศหนาวทั้งวัน =______________________________ 

 

  วันน้ีอากาศเย็นสบาย  =_____________________________ 

 

  ฝนตกเมื่อวานน้ี =______________________________ 

 

  อากาศอบอุน          =______________________________ 
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บทที่ 7 

สัญลักษณ Sign 
 

สัญลักษณเปนสิ่งจาํตองเรียนรูและเขาใจความหมาย เพื่อปฏิบัติหรือใชในชีวิตประจําวัน ได

อยางถูกตอง เพื่อความปลอดภัย สัญลักษณที่พบทั่วไปมักใชภาษาอังกฤษ ที่เปนสากล เชน 
 

 

เรื่องที ่1 สัญลกัษณตามทองถนน 

 

สัญลักษณ ความหมาย  สัญลักษณ ความหมาย 

 

 

หามผาน/หาม

เขา 

No Entry 

(โน เอน’ทรี) 

 

 

 
 

เลี้ยวซาย/หาม

เลี้ยวซาย 

Turn left/Do 

Not Turn Left 

(เทิรน เลฟท /ดู 

นอท เทิรน 

เลฟท) 

 

หามกลับรถ 

No U-Turn 

(โน ยู เทิรน) 

 

 

 
 

เลี้ยวขวา/หาม

เลี้ยวขวา 

Turn right/Do 

Not Turn right 

(เทิรน ไรท ดู  

นอท เทิรน ไรท) 

 

หามจอดรถ 

No Parking 

(โน พารคคิง) 

  

หยุด 

Stop 

(ซท็อพ) 
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EN107001 

บทที่ 7 สัญลักษณ 

เรื่องที่ 1 สัญลักษณตามทองถนน 

 

เรื่องที ่2 สัญลกัษณทีพ่บบริเวณโรงพยาบาล 
 

สัญลักษณ ความหมาย  สัญลักษณ ความหมาย 

 

หามจอด 

Do not stop 

(ดู นอต ซท็อพ) 

  

โรงพยาบาล 

Hospital 

(ฮอซ-พิแท็ล) 

c

 

ระวังพื้นเปยก 

Be careful of 

wet floor 

(บี แค-ฟุล ออฟ 

เว็ท ฟลอร) 

 

 

 

หามรับโทรศัพท 

Do not use 

mobile phone 

(ดู นอท ยูส  

โมบาย โฟน) 

 

 
EN107002  

บทที่ 7 สัญลักษณ   
เรื่องที่ 2 สัญลักษณที่พบบริเวณโรงพยาบาล 
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เรื่องที ่3 สัญลกัษณทีพ่บบริเวณโรงเรียน 

 

สัญลักษณ ความหมาย  สัญลักษณ ความหมาย 

 

 

หามนําสัตวเลี้ยง

เขา 

Pets are not 

allowed 

(เพ็ทซ อาร  

นอท แอ็ลเลาด) 

 

 

 

รานอาหาร 

Restaurant 

(เรซ-โทะแร็นท) 

 

หามสูบบุหร่ี 

No smoking 

(โน ซโมคกิ้ง) 

 
 

จองแลว 

Reserved 

(ริเสิฝ) 

 

 
EN107003 

บทที่ 7 สัญลักษณ 

เรื่องที่ 3 สัญลักษณที่พบบริเวณโรงเรียน 
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กิจกรรมทายบทที ่7 

 

กิจกรรมที่ 1 สัญลักษณที่พบบอยตามโรงพยาบาล 

 

ใหผูเรียน ฝกอานออกเสียงคําศัพท เกี่ยวกับสัญลักษณ ใหถูกตอง 

 

    Hospital 

 

 

    Do not use mobile phone  

 

    Be careful of wet  floor 

 

    Do not  stop 
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กิจกรรมที่ 2 สัญลักษณบริเวณโรงเรียน 

 

ใหผูเรียน ฝกอานออกเสียงคําศัพทตอไปน้ี ใหถูกตอง 

 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

 
 

 

หองนํ้า 

Toilet 

 

 

 

 

บริเวณโรงเรียน 

School Zone 

 

 

 

กรุณาอยาเดินลัดสนาม 

Please keep off the grass 

 

 

 
 

 

ทิ้งขยะลงถัง 

Trash/Dustbin 
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กิจกรรมที่ 3 สัญลักษณตามรานอาหาร 

 

       ใหผูเรียน ฝกอานออกเสียงคําศัพทตอไปน้ี ใหถูกตอง 

 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

 
 

 

หามนําสัตวเลี้ยงเขา 

Pets are not allowed 

 

 

 
 

 

หามสูบบุหร่ี 

No smoking 

 

 
 

 

รานอาหาร 

Restaurant 

 
 

 

จองแลว 

Reserved 
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บทที่ 8 

การขอรอง การออกคําสั่งและการขอโทษ 

 

เรื่องที ่1 การพดูขอรองและการตอบรับ 

 

การพูดขอรอง เพื่อใหผูอื่นใหความชวยเหลือบางอยางแกเรา นิยมใชคําวา “Please”  

นําหนา หรือตอทาย เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunee : Please open the window. 

  (พลีซ โอเพ็น เดอะ วินโดว) 

  กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ 

Mana : OK. 

(โอเค) 

ไดครับ 

 

Teacher : Quiet, please. 

      (ไควเอิท พลีซ) 

      กรุณาเงียบหนอยคะ 

Student : Yes, sure. 

      (เยส ชัวร) 

      ไดครับ 

Mail : Can you help me, please? 

 (แคน ยู เฮลพ มี พลีสซ) 

 กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ 

Suda : Alright. 

 (ออลไรท) 

 ไดคะ 
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EN108001 

บทที่ 8 การขอรอง การออกคําสั่งและการขอโทษ 

เรื่องที่ 1 การพูดขอรองและการตอบรับ 

 

 

เรื่องที ่2 การออกคําสั่งและการตอบรบั 

การพูดออกคําสั่ง และการตอบรับ มีสํานวนในการพูด ดังน้ี 

 

ตัวอยางประโยค ความหมาย 

2.1 ประโยคคําสั่ง เชน 

Come here.  (คัม เฮียร) 

Stop.  (สท็อพ) 

Sit down.  (ซิท ดาวน) 

Stand up.  (สแตนด อัพ) 

Listen.  (ลิสเซิน) 

Look.  (ลุค) 

Be quiet.  (บี ไควเอิท) 

Be careful.(บี แครฟูล) 

 

มานี่ 

หยุด 

น่ังลง 

ยืนขึ้น 

ฟงนะ 

ดูนะ 

เงียบๆ 

ระมัดระวังดวย 

2.2 การตอบรับ เชน 

OK.  (โอเค) 

Alright.  (ออลไรท) 

Yes.  (เยส) 

 

 

 

 

 

ไดคะ/ไดครับ 



58 
 

 
 

การพูดประโยคคําสั่งที่สุภาพจะตองใชคําวา please ดวยเสมอ 

ตัวอยาง ประโยคคําสั่งที่สุภาพ 

Please tell me your name. กรุณาบอกชื่อของคุณใหฉันดวย 

<พลีซ เทล มี ยัวร เนม> 

 

Please close the door.  กรุณาปดประตู 

<พลีซ โคลส เดอะ ดอร> 

 

Please turn on the light.  กรุณาเปดไฟ 

<พลีซ เทิรน ออน เดอะ ไลท> 

 

Please follow me.   กรุณาตามฉันมา 

<พลีซ ฟอลโลว มี> 

 

Please be careful.   โปรดระมัดระวัง 

<พลีซ บี แครฟูล> 

 

 
EN108002 

บทที่ 8 การขอรอง การออกคําสั่งและการขอโทษ 

เรื่องที่ 2 การออกคําสัง่และการตอบตอบรับ 
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เรื่องที ่3 การขอโทษและการตอบรบั 

การขอโทษ และการตอบรับ มีสํานวนในการพูด ดังนี้ 

 

ตัวอยางประโยค ความหมาย 

3.1 ประโยคขอโทษ เชน  

Sorry. (ซอรี่) 

I’m sorry. (แอม ซอรี่) 

I do apologize. (ไอ ดู อะพอลโลไจซ) 

Please forgive me. (พลีซ ฟอรกิฟว มี) 

 

ขอโทษ 

 

 

กรุณายกโทษใหฉัน 

3.2 การตอบรับ เชน  

That’s all right. (แธทส ออล ไรท) 

It’s OK. (อิทส โอเค) 

Don’t worry. (โดนท วอรี่) 

 

 

 

ไมตองกังวลไปหรอก 

 

 
EN108003 

บทที่ 8 การขอรอง การออกคําสั่งและการขอโทษ 

เรื่องที่ 3 ประโยคขอโทษและการตอบรบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉันขอโทษ 

ไมเปนไร
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กิจกรรมทายบทที ่8 

 

กิจกรรมที่ 1การพูดขอรองและการตอบรับ 

   

1.1 ใหผูเรียน จับคูฝกพูดขอรอง และตอบรับใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Susan : Please open the window. 

 Tom  : OK. 

 Suda : Quiet please. 

 Dan : Yes, sure. 

 Ken : Speak louder, please. 

 Peter : Yes, certainly. 

 Tom : Could you please send me a book? 

 Dan : With pleasure. 

 Peter : Can you help me, please? 

 Tom  : Alright. 
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1.2 ใหผูเรียน เขียนประโยคตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ  

 

1. กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ 

   ________________________________________________ 

 

2. โปรดเงียบดวยคะ 

   ________________________________________________ 

 

3. กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ 

   ________________________________________________ 

 

4. ดวยความยินดี 

   ________________________________________________ 

 

5. ไดแนนอน 

________________________________________________ 

 

กิจกรรมที่ 2 การออกคําสั่งและการตอบรับ  

2.1 ใหผูเรียน เขียนขอความตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ  

ปดประตูดวย 

________________________________________ 

ดูสิ   

________________________________________ 

เงียบดวย  

________________________________________ 

ตามฉันมา  

________________________________________ 

เปดไฟดวย  

________________________________________ 
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กิจกรรมที่ 3 การฝกขอโทษและการตอบรับ 

 

1. ใหผูเรียน เลือกขอความตอไปน้ีเติมลงในชองวาง ใหถูกตอง  

 

 

 

 

 

 

1. _______________________________. I’m late. 

 

2. _______________________________. I don’t know the answer. 

 

3. _______________________________. That’s all right. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorry  Don’t  I’m sorry. 

 Please  forgive me. That’s all right. It’s  O.K. 
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บทที่ 9  

ประโยคความเดียว Simple Sentence 

 

เรื่องที ่1 การสรางประโยคความเดียวโดยใช Present Simple Tense 

 

    ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มีใจความเดียว มีประธานเดียวและกริยาเดียว เมื่อใช 

Present Simple Tense กริยาตองเปนชองที่ 1 เสมอ แตเมื่อเปนประโยคคําถาม หรือประโยค

ปฏิเสธจะใช do หรือ does มาชวย โดยมีโครงสรางและหลักการใช ดังน้ี 

    โครงสรางประโยคบอกเลา 

 

 

 

ตัวอยาง ประโยค Present Simple Tense 

 

ประธาน กริยาชองที่ 1 กรรมหรือสวนขยาย 

I 

(ไอ) 

ฉัน 

go to 

(โก ทู) 

ไป 

school by bus. 

(สกูล บาย บัส) 

โรงเรียนโดยรถประจําทาง 

My name  

(มาย เนม) 

ช่ือของฉัน 

is 

(อีส) 

คือ 

Danai. 

(ดนัย) 

ดนัย 

He 

(ฮี) 

เขา 

works 

(เวิรคซ) 

ทํางาน 

hard. 

(ฮารด) 

หนัก 

We 

(วี) 

เรา 

are 

(อาร) 

เปน 

Students 

(สทิวเด็นทซ) 

นักศึกษา 

 

 

ประธาน + กริยาชองที่ 1 + กรรมหรือสวนขยาย (ถามี) 
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เนื้อหาควรรู 

คําสรรพนาม คือ คําที่ใชแทนคํานาม เชน  

I      = ฉัน   (ใชแทนผูพูดคนเดียว เปนคํานามเอกพจน) 

   ถาเปนกรรมของประโยคใชคําวา me (มี) 

 We  = พวกเรา (ใชแทนผูพูดต้ังแต 2 คร้ังขึ้นไป เปนคํานามพหูพจน) 

    ถาเปนกรรมของประโยคใชคําวา us (อัส) 

 You = ทาน/คุณ (ใชแทนผูที่เราพูดดวย เปนคํานามเอกพจนและพหูพจน) 

    ถาเปนกรรมของประโยคใชคําวา you (ยู) 

 He   = เขา (ผูชาย) (ใชแทนผูที่เรากลาวถึงเปนผูชาย เปนคํานามเอกพจน) 

    ถาเปนกรรมของประโยคใชคําวา him (ฮิม) 

 She = หลอน (ผูหญิง) (ใชแทนผูที่เรากลาวถึงเปนผูหญิง เปนคํานามเอกพจน) 

    ถาเปนกรรมของประโยคใชคําวา her (เฮอร) 

 It    = มัน   (ใชแทนสัตว/สิ่งของ เปนคํานามเอกพจน) 

    ถาเปนกรรมของประโยคใชคําวา it (อิท) 

 They = เราทั้งหลาย (ใชแทน คน/สัตว/สิ่งของ ที่มีต้ังแต 2 ขึ้นไป) 

    ถาเปนกรรมของประโยคใชคําวา them (เด็ม) 

 

คํากริยาพิเศษ 

1. Verb to be เปนคํากริยาที่ใชตามหลังคํานาม ไดแก is, am, are, be, was, were 

แปลวา เปน, อยู, คือ 

ประธาน Verb to be ที่ใชกับ

เหตุการณที่เปนปจจุบัน 

Verb to be ที่ใชกับ

เหตุการณที่เปนอดีต 

I am (แอม) was (วอซ) 

You are (อาร) were (เวอ) 

He 

She 

It 

  

We are (อาร) were (เวอ) 

They are (อาร) were (เวอ) 

is (อีส) was (วอซ) 
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2. Verb to do ถาเปนกริยาสําคัญหรือกริยาแทในประโยคจะมีความหมายวา ทํา ไดแก do, 

does, did เปนกริยาชวยในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธที่มีกริยาแท

อยูแลวในประโยคและประโยคน้ันไมมี  Verb to do 

 

ประธาน Verb to do ที่ใชกับเหตุการณ

ที่เปนปจจุบัน 

Verb to do ที่ใชกับเหตุการณ

ที่เปนอดีต 

I do (ดู)  

You do (ดู) 

He 

She 

It 

 

We do (ดู)        did  

They do (ดู)        did  

 

    ตัวอยาง ประโยคปฏิเสธ 

 

 
 

- I do not eat rice. 

     (ไอ ดู นอท อีท ไรซ) 

     ฉันไมรับประทานขาว 

- He does not love you. 

     (ฮี ดาส นอท เลิฟ ยู) 

     เขาไมรักคุณ 

 

คําปฏิเสธรูปแบบยอของ do/does not คือ don’t และ doesn’t 

 ตัวอยาง การใช Present Simple Tense เลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

- My name is Mali. 

      (มาย เนม อีส มะลิ) 

      ฉันช่ือมะลิ 

does (ดัส) 

did  

ประธาน   +    Verb to do   +    not     + Verb ชองที่ 1 
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- I don’t like durian. 

      (ไอ โดน’ท ไลค ดูเรียน) 

      ฉันไมชอบทุเรียน 

- My sister doesn’t like to walk. 

     (มาย ซิสเตอร ดัส ซึ่น ไลค ทู วอรค) 

     นองสาวของฉันไมชอบเดิน 

 

โครงสรางประโยคคําถาม 

 

 

 

 คําแสดงคํานาม (what/where/when/why/how/who/whom/which + do/does + 

ประธาน + กริยาชองที่ 1 + สวนขยาย (ถามี)) 

- Do you see my ruler? 

(ดู ยู ซี มาย รูลเลอร) 

 คุณเห็นไมบรรทัดฉันไหม 

- Does he work hard? 

(ดัส ฮี เวิรค ฮารด) 

เขาทํางานหนักใชไหม 

- Why do you come late? 

(วาย ดู ยู คัม เลท) 

 ทําไมคุณมาชา/ทําไมคุณมาสาย 

 

หลักการใช Present Tense 

 

1. ใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจําสม่ําเสมอ หรือเปนกิจวัตรประจําวัน เชน 

He gets up at 7 o’clock every day. 

(ฮี เกทซ อัพ แอท เซเวน เออะคล็อค เอฟเวรี่เดย) 

เขาตื่นนอนเวลา 7 โมงเชาทุกวัน 

Do/does   +   ประธาน   +   กริยาชองที่ 1   +  สวนขยาย (ถามี) 



67 
 

 
 

2. ใชกับเหตุการณที่เปนจริงขณะที่พูด เชน 

The weather is very cool. 

(เดอะ เวทเทอร อีส เวรี่ คูล) 

อากาศเย็นมาก 

3. ใชกับเหตุการณที่เปนจริงตลอดกาล หรือเปนกฎทางธรรมชาติ เชน  

The sun rises in the east. 

(เดอะ ซัน ไรสิซ อิน ดิ อีซท) 

ดวงอาทิตยข้ึน ทางทิศตะวันออก 

4. ใชกับตารางเวลาหรือแผนการที่วางไว เชน 

My class finishes at 4 o’clock. 

(มาย คลาส ฟซนิชเสซ แอท โฟร เออะคล็อค) 

ช้ันเรียนของฉันเลิกเวลา 4 โมงเย็น 

5. ใชกับการออกคําสั่ง เชน  

Turn on the light. 

(เทิรน ออน เดอะ ไลท) 

เปดสวิตซไฟดวย 

6. ใชกับความรูสึก เชน 

They like funny movies. 

(เดย ไลค ฟนน่ี มูฟวี่ส) 

พวกเขาทั้งหลาย ชอบภาพยนตรประเภทสนุกสนาน 

 

 
EN109001 

บทที่ 9 ประโยคความเดียว 

เรื่องที่ 1 Present Simple Tense 
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เรื่องที ่2 การสรางประโยคความเดียวโดยใช Present Continuous Tense 

 Present Continuous Tense จะใชกับการกระทํา หรือเหตุการณที่กําลังดําเนินอยู 

ในขณะที่พูด อาจมีคําบอกเวลาอยางชัดเจน (Adverb of Time) เชน now, tomorrow,  

at present หรือใชกับเหตุการณที่มีผูพูด มั่นใจวาจะเกิดข้ึนในอนาคตอยางแนนอน หรือเหตุการณ

ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล โดยมีรูปแบบโครงสรางประโยค ดังน้ี 

 

 

โครงสราง

ประโยคบอกเลา 

Subject  +  is/am/are  +  V.-ing 

 I am eating rice. 

You/We/They  are reading news paper. 

He/She/It is sitting on the chair. 

 

ขอสังเกต - ใช is ถาประธานเปนเอกพจน มีรูปยอ’s เชน He’s 

             - ใช are ถาประธานเปนพหูพจน มีรูปยอ’re เชน  

 You are รูปยอ คือ You’re 

 They are รูปยอ คือ They’re 

 I am  รูปยอ คือ I’m 

 

โครงสราง

ประโยคบอก

ปฏิเสธ 

Subject  +  is/am/are  +  not  +  V.-ing 

 I am not talking to him. 

You/We/They  are not playing football. 

He/She/It is not sleeping on the bed. 

 

ขอสังเกต เติม not หลัง V.to be เชน 

- Is not  หรือ รูปยอ isn’t 

- Are not หรือ รูปยอ aren’t 
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โครงสราง

ประโยคคําถาม 

Is/Am/Are  + Subject  +  V.-ing? 

 Am I talking to him? 

Are you/we/they reading a newspaper? 

Is he/she/it sleeping under the 

tree? 

 

*ขอสังเกต –  ข้ึนตนประโยคดวยกริยาชวย Verb to be และมี “?” ทายประโยค 

-  ใช Yes ตอบรับเมื่อเปนจริง หรือกําลังกระทํา 

-  ใช No ตอบเมื่อตอบปฏิเสธ 

 

โครงสราง

ประโยคคําถาม 

ที่ใชคําแสดง

คําถาม 

 

Who/What/Where/When/Why/How + is/am/are + Subject + V-

ing? 

 Who is cleaning in the room? 

What are they doing? 

Where is he/she/it sleeping? 

*ขอสังเกต  ใช is, am, are ตามหลังคําแสดงคําถาม 

 

 
EN109002 

บทที่ 9 ประโยคความเดียว 

เรื่องที่ 2 Present Continuous Tense 

 

 

 



70 
 

 
 

เรื่องที ่3 การสรางประโยคความเดียวโดยใช Future Simple Tense 

 

 ประโยค Future Simple Tense ใชกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีกริยาชวย 

will/shall หรือคําบอกเวลาในอนาคตกํากับ โดยมีลักษณะโครงสรางประโยค ดังน้ี 

 

โครงสราง

ประโยคบอกเลา 

Subject + will/shall + Verb 1 

 They will go to the movie tonight. 

She will buy a new dress tomorrow. 

 

ขอสังเกต โครงสรางของ Future Simple Tense จะใช will หรือ shall วางหลังประธานหรือ

หนาคํากริยาแทโดย will ใชกับประธานทั่วไป และ shall ใชกับประธาน I, We เมื่อ

เปนการเสนอแนะหรือใหคําแนะนํา และมักใชกับประโยคคําถาม 

 

โครงสราง

ประโยคปฏิเสธ 

Subject + will/shall + not + Verb 1 

 He will not drink coffee this morning. 

They will not go to the movie tonight. 

She will not read today. 

 

ขอสังเกต  การปฏิเสธใหเติม not หลัง will/shall และใชรูปยอ ดังน้ี 

Will not             won’t 

Shall not      shan’t 

 

โครงสราง

ประโยคคําถาม 

will/shall + Subject + Verb 1? 

 Will they go with me tomorrow? 

Will she/he read today? 
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ขอสังเกต   นํากริยาชวย Will/shall ข้ึนตนประโยค ตามดวยประธานและกริยาชองที่ 1 และปด

ทายประโยคดวยเคร่ืองหมาย “?” 

 

โครงสราง

ประโยคคําถาม

ที่ข้ึนตนดวยคํา

แสดงคําถาม 

 

Who/What/Where/When/Why/How + will/shall + Subject + Verb 1? 

 Where will they leam English next week? 

When will he go to the library? 

 

ขอสังเกต  นํา will/shall วางไวหลังแสดงคําถามตามดวยประธานและกริยาชองที่ 1 และมี

เครื่องหมาย “?”ปดทายประโยค 

   การใช Future Simple Tense บางครั้งอาจใช “to be going to” แทน will/shall   

   เชน 

The ice is going to melt in a minute. 

(ดิ ไอซ อีส โกอิง ทู เม็ลท อิน อะ มีนอิท) 

นํ้าแข็งกําลังจะละลายในไมชา 
  

 

  

 

 

EN109003 

บทที่ 9 ประโยคความเดียว  

                เรื่องที่ 3 Future Simple Tense 
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กิจกรรมทายบทที ่9 

 

กิจกรรมที่ 1 การสรางประโยคความเดียวโดยใช Present Simple Tense 

 

1.1 ใหผูเรียนเขียนคํากิริยาในวงเล็บใหถูกตอง  

1. She_____________(go) to school every day. 

2. We always_______________(walk) to market. 

3. The sun ________________(rise) in the east. 

4. The sun_________________(set) in the west. 

5. They _______________(play) football. 

 

1.2 ใหผูเรียนเขียนคําในวงเล็บใหถูกตอง  

Tom (get)_____________up at six o’clock. 

He (dress)_________and (go)___________to school at seven o’clock  

and (leave)_____________ school at three o’clock.  

Today Tom (is)______________very happy because he 

(meet)_______________ his friends.  

He (have)______________dinner at home with his parents. 

1.3 ใหผูเรียนเติมคํากิริยาลงในประโยคคําถามใหถูกตอง 

1. ________________you see my book? 

  2.________________he go to school today? 

  3. What________________your name? 

  4.________________the weather cool today? 
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กิจกรรมที่ 2 การสรางประโยคความเดียวโดยใช Present Continuous Tense 

       

2.1 ใหผูเรียนเขียนประโยคความเดียวโดยใช Present Continuous Tense  

ใหถูกตอง 

1. My sister is ________________(cook) in the kitchen now. 

2. I am _________________(watch) TV now. 

3. She is________________(read) the newspaper now. 

4. They are________________(play) football now. 

5. He is _________________(swim) in a swimming pool now. 

 

2.2 ใหผูเรียนเขียนประโยคปฏิเสธใหถูกตอง 

1. We are ____________ (do) our homework. 

2. He is______________ (prepare) food in the kitchen. 

3. My father is____________(sing) right now. 

4. She is ____________(sleep) now. 

 

2.3 ใหผูเรียนแตงประโยคคําถามโดยใช is/am/are  

1. _____________the dog sleeping under the tree? 

2. _____________they running in the room? 

3. Where______________they? 

4. What_____________you talking about? 

5. Who______________cleaning in the room? 
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กิจกรรมที่ 3 การสรางประโยคความเดียวโดยใช Future Simple Tense โครงสรางประโยค 

                บอกเลาและประโยคคําถาม 

   ใหผูเรียนอานและเขียนประโยคตอไปน้ี  

   I will write the letter tomorrow. 

1. Next month, I will go to school. 

2. My father will build a new house next year. 

3. Will he go to see his brother soon? 

4. Will you go to the market tomorrow? 

5. Shall we swim tomorrow? 

6. When will you go to the bank? 

7. Where shall we learn English next week? 
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บทที่ 10 

ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบพุบท และคําคณุศัพท 

 

เรื่องที ่1 คําสรรพนาม (Pronoun) 

 Pronoun คือ คําที่ใชแทนคํานาม เพื่อหลีกเลี่ยงการกลาวซ้ํา ในภาษาไทย เรียกวา 

 คําสรรพนาม คําสรรพนามที่สัมพันธกัน อยูในรูปของประธาน กรรม Possessive Form 

Reflexive Pronoun ดังน้ี 

 

คําสรรพ

นาม  

รูปประธาน 

คําสรรพนาม  

รูปกรรม 

คําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ 

(Possessive Form) 

Reflexive 

Pronoun 

คําคุณศัพท 

(Adjective) 

คําสรรพนาม 

(Pronoun) 

I me my mine myself 

We us our ours ourselves 

You you your yours yourself / 

yourselves 

He him his his himself 

She her her hers herself 

It it its its itself 

They  them their theirs themselves 

 

ตัวอยางประโยคที่ใช Pronoun 

1. I am a farmer.    

(ไอ แอม อะ ฟารมเมอร) 

ฉันเปนชาวนา  

2. She is a teacher.    

 (ชี อีส อะ ทิชเชอร) 

เธอเปนคุณครู 
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3. They are in this room.   

 (เดย อาร อิน ดิส รูม) 

พวกเขาอยูในหองน้ี 

4. He gives me a book.   

 (ฮี กิฟซ มี อะ บุค) 

เขาหยิบหนังสือเลมหน่ึงใหฉัน 

 

 
EN110001 

บทที่ 10 ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบุพบทและคําคุณศัพท 

เรื่องที่ 1 คําสรรพนาม(pronoun) 

 

เรื่องที ่2 คําบพุบท (Preposition)  

Preposition หมายถึง คําบุพบท ทําหนาที่เหมือนคํานามในประโยค เพื่อขยายความให

ชัดเจนยิ่งขึ้น แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. คําบุพบทบอกเวลา เชน 

       In ใชกับ ฤดู เดือน ป เชน 

   The weather is hot in April.  อากาศรอนในเดือนเมษายน 

       On ใชกับ วัน และ วันสําคัญ เชน 

   We go to the temple on Sunday.  พวกเราไปวัดในวันอาทิตย 

       At ใชกับ เวลา เชน 

   We go to work at 7.00 a.m.  พวกเราไปทํางานเวลา 7  โมงเชา 

2. คําบุพบทบอกสถานท่ี เชน 

       In = ใน, อยูใน เชน 

   My mother lives in Bangkok.  แมของฉันอาศัยอยูในกรุงเทพ 

   The bird is in the cage.   นกอยูในกรง 
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   On = บน, อยูบน เชน 

   The book is on the table.   หนังสืออยูบนโตะ 

   The picture is on the wall.   รูปภาพแขวนอยูบนผนัง 

      At = ที่, อยูที่ เชน 

   There are many animals at the zoo. มีสัตวหลายชนิดอยูท่ีสวนสัตว 

   I work at that office.   ฉันทํางานอยูท่ีทํางาน 

3. คําบุพบทอื่นๆ 

      Under = ลาง, ขางลาง, ใต, ขางใต เชน 

   A boy plays under the tree.  เด็กผูชายคนหน่ึงเลนอยูใตตนไม 

              With = ดวย, กับ เชน 

   My sister cut a banana with a knife. พี่สาวของฉันหั่นกลวยดวยมีด 

   I live with my parents.   ฉันอาศัยอยูกับพอ-แม ของฉัน 

       By = โดย เชน 

   Dang goes to Chiang Mai by plane. แดงไปเชียงใหมโดยทางเครื่องบิน 
 

 
EN110002 

บทที่ 10 ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบุพบทและคําคุณศัพท 

เรื่องที่ 2 คําบุพบท(Preposition) 

 

เรื่องที ่3 คําคุณศพัท (Adjective)  

 Adjective หรือ คําคุณศัพท ใชขยายคํานามเพื่อบอกลักษณะตางๆ ของคน สัตว สิ่งของ 

หรือสถานท่ี โดยวางไวหลัง Verb to be หรือวางไวหนาคํานาม ท่ีตองขยาย เชน 

 This pen is blue. Blue หรือ red เปนคํา adjective ขยาย 

 I love red roses. pen และ rose 

การวางตําแหนงคุณศัพท (Adjective) ท่ีมีมากกวา 1 คํา 

 ในการวางคุณศัพท Adjective ที่มีมากกวา 1 คํา หนาคํานามที่ตองการขยายน้ัน ตัวขยาย 

ที่สําคัญมากที่สุด จะอยูติดกับคํานามมากที่สุด และไลเรียงกันมาเรื่อยๆ ดังน้ี 
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5 4 3 2 1  

Quantity Quantity Size/Shape Colour Noun Noun 

Ordinal 

no. 

Cardinal 

no. 

First three new big grey leather shoes 

First two handsome tall dark Thai man 

 

*ขอสังเกต   Color เปนคําอเมริกัน และ Colour เปนคําอังกฤษ 

ในการใชแตละคร้ัง ไมจําเปนตองมี adjective ครบทุกตัว แตตองจําไววา คํานามที่

ตองการขยาย จะอยูทายสุด เชน 

Your first beautiful short white silk dress. 

(ยัวร เฟรสท บิวตี้ฟูล ชอท ไวท ซิลค เดรส) 

ชุดสั้นผาไหมสีขาวสวยงามชุดแรกของคุณ 
 

คําคณุศพัทที่ใชบรรยายลกัษณะบคุคล เชน 

General appearance fair, dark, pretty, good–looking, handsome, plain, ugly 

Height tall, medium, short 

Hair style short, long, straight, wavy, curly, medium-length  

Eyes blue, dark, brown, hazel  

Clothes short, shirt, jeans, jacket, skirt, trousers, hat, tie 

Patterns/Shades plain, spotted, striped, checked, flowery, patterned 

Body slim, fat, stocky, average 

Skin black, white, brown 
 

 
EN110003 

บทที่ 10 ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบุพบทและคําคุณศัพท 

เรื่องที่ 3 คําคุณศัพท(Adjective) 
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เรื่องที ่4 ประโยคคําถามและประโยคคําตอบ (Questions & Answers) 
 

 ประโยคคําถามขึ้นตนดวย Wh-questions ไดแก Who, Whom, Whose, What, 

Which, Why, Where, When ตัวอยาง เชน 

1. Who ( ฮู ) = ใคร 

เปนคําถาม ที่ตองการคําตอบเปนบุคคล และบุคคลน้ัน จะตองทําหนาที่เปนประธาน 

ของประโยค เชน 

 Who is your father?   

 (ฮู อีส ยัวร ฟาเทอะ) 

  ใครคือพอของคุณ 

 Chai is my father.    

 (ชัย อีส มาย ฟาเทอะ) 

  ชัยคือพอของฉัน 
 

2. Whom ( ฮูม ) = ใคร 

เปนคําถาม ที่ตองการคําตอบเปนบุคคล และบุคคลน้ัน จะตองทําหนาที่เปนกรรม 

ของประโยค เชน 

 Whom do you like?   

 (ฮูม ดู ยู ไลค) 

  คุณชอบใคร 

 I like Suda.     

 (ไอ ไลค สุดา) 

  ฉันชอบสุดา 
 

3. Whose ( ฮูส ) = ใคร 

เปนคําถาม ที่ตองการคําตอบ เปนบุคคลที่เปนเจาของ เชน 

 Whose pen is this?    

 (ฮูส เพน อีส ดีส) 

ปากกาดามน้ีของใคร 

 This pen is Mana’s.  
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(ดีส เพน อีส มานะส) 

ปากกาน้ีของมานะ 
 

4. What ( วอท ) = อะไร 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนสิ่งของ เวลา ความคิด ฯลฯ เชน 

 What is your name?   

 (วอท อีส ยัวร เนม) 

  คุณชื่ออะไร 

 My name is Suda.    

 (มาย เนม อีส สุดา) 

  ฉันชื่อสุดา 

 What time is it?    

 (วอท ไทม อีส อิท) 

 ตอนนี้เวลาเทาไร 

 It is three o’clock.    

 (อิท อีส ทรี เออะคลอค) 

  เวลาสามโมง 
 

5. Which ( วิช ) = สิ่งไหน อันไหน 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบ ท่ีเฉพาะเจาะจงและมีใหเลือก 2 สิ่ง โดยใหเลือกอยางใด 

อยางหนึ่ง เชน 

 Which pen do you like? The green or red one. 

 (วิช เพน ดู ยู ไลค เดอะ กรีน ออร เดอะ เรด) 

 คุณชอบปากกาอันไหน สีเขียวหรือสีแดง 

 The green one. 

  (เดอะ กรีน วัน)  

  อันสีเขียว 
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6. Why (วาย) = ทําไม 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบที่เปนเหตุผล โดยมากมักจะตอบนําดวย Because เชน 

 Why did you come late?   

 (วาย ดิด ยู คัม เลท) 

  ทําไมคุณมาสาย 

 Because I got up late.   

 (บีคอส ไอ เก็ต อัพ เลท) 

 เพราะฉันต่ืนสาย 
 

7. Where (แวร) = ที่ไหน 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบเกี่ยวกับสถานที่ เชน 

 Where is your house?   

 (แวร อีส ยัวร เฮาส) 

 บานคุณอยูไหน 
 

 My house is in Ubon.   

 (มาย เฮาส อีส อิน อุบล) 

 บานฉันอยูอุบล 
 

8. When (เว็น)= เมื่อไหร 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนวันและเวลา 

 When do you get up?   

 (เว็น ดู ยู เก็ท อัพ) 

  คุณตื่นนอนเมื่อไหร 
 

 I get up at six o’clock.   

 (ไอ เก็ท อัพ แอท ซิกซ เออะคล็อค) 

 ฉันตื่นนอนเวลา 6 โมงเชา 
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9. How (ฮาว) = อยางไร วิธีใด เทาใด 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบที่เปนวิธีการ อาการ หรือจํานวน เชน 

 Q : How are you?    

    (ฮาว อาร ยู) 

    คุณสบายดีไหม 

 Ans. : I’m fine.     

    (แอม ไฟน) 

    ฉันสบายดี 

 Q : How much money do you have?  

    (ฮาว มัช มันน่ี ดู ยู แฮฟ) 

            คุณมีเงินเทาไหร 

 Ans. : I have one hundred baht.     

            (ไอ แฮฟ วัน ฮันเดรด บาท) 

            ฉันมีเงิน 100 บาท 

 Q : How old are you?    

    (ฮาว โอลด อาร ยู) 

     คุณอายุเทาไร 

 Ans. : I’m fifteen years old.   

    (แอม ฟฟทีน เยียรส โอลด) 

           ฉันอายุ 15 ป 

 Q : How do you go to work?  

    (ฮาว ดู ยู โก ทู เวิรค) 

           คุณไปทํางานอยางไร 

 Ans. : I go to work by bus.   

    (ไอ โก ทู เวิรค บาย บัส) 

           ฉันไปทํางานโดยรถประจําทาง 
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EN110004 

บทที่ 10 ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบุพบทและคําคุณศัพท 

เรื่องที่ 4 ประโยคคําถามและประโยคคําตอบ 

 

กิจกรรมทายบทที ่10 

 

 กิจกรรมที่ 1 คําสรรพนาม 
 

1.1 ใหผูเรียนเขียนคําสรรพนามลงในชองวาง ตามตารางที่กําหนด ตอไปน้ี 
 

 

รูปประธาน 

 

 

รูปกรรม 

 

Possessive Form 

 

Reflexive 

Pronoun Adjective Pronoun 

I 

 

    

We 

 

    

You 

 

    

He 

 

    

She 

 

    

It 

 

    

They 
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กิจกรรมที่ 2 คําบุพบท 

            ใหผูเรียนเติมคําบุพบทลงในชองวาง ดังตอไปน้ี  

             1. The weather is hot__________April. 

  2. We go to the temple ________Sunday. 

  3. He goes to work_____________7.00 a.m. 

  4. The book is _____________the table. 

  5. My sister cut a banana ____________a knife 

 

 กิจกรรมที่ 3 คําคุณศัพท 

      ใหผูเรียน อานและเขียนประโยคตอไปน้ี ใหถูกตอง 

1. This pen is blue. 

2. I like red roses. 

3. He is tall. 

4.  Her hair is long. 

5.  Our skin is white. 

 กิจกรรมที่ 4 ประโยคคําถามและประโยคคําตอบ 

               ใหผูเรียนเขียนประโยคคําถามและประโยคคําตอบ ในบทสนทนานี้ใหถูกตอง 

A : Is this a red pen? 

B : No, it is_______(1)________. 

 

Q : ________(2)________is your mother? 

Ans : Ampa is_______(3)_______mother. 

 

Q : _______(4)_______time is it? 

Ans : It’s five o’clock. 

 

Q : _______(5)_______did you come late? 

Ans : Because I got up late. 
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บทที่ 11  

ภาษาอังกฤษสําหรบัอาชพีแมบาน 

 

 การประกอบอาชีพดวยความตั้งใจจริง รับผิดชอบตอหนาที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริต  

ยอมเปนที่ประทับใจแกผูใชบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบอาชีพแมบาน (Maid) ซึ่งใกลชิด

กับแขกที่เขาพักทั้งท่ีโรงแรม (Hotel) เกสตเฮาส (Guesthouse) หรืออพารตเมนต (Apartment) 

 อาชีพแมบานจําเปนตองทักทายแขก บางครั้งเมื่อแขกทักทายกอน ก็จําเปนตองตอบรับ 

การทักทาย แมบานอาจแนะนําตนเอง กลาวลา และตอบรับ การกลาวลาตามโอกาสที่สมควร 

ใชจํานวนนับ ลําดับที่ รวมทั้งคําศัพทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับอาชีพแมบาน ที่สําคัญเปนอยางยิ่ง  

คือการขอรอง และขอโทษแขกท่ีมาพัก ยอมเกิดความประทับใจ 

 

เรื่องที่ 1 การทักทาย การตอบรับ การทักทายและการแนะนําตนเอง 

 

  เมื่อแมบานพบผูเขาพัก ใหทักทายไดตามชวงเวลา ดังน้ี 

   ชวงเชา Good morning (กูด มอรน่ิง)  สวัสดีตอนเชา 

   ชวงกลางวัน Good afternoon (กูด อัฟเตอรนูน) สวัสดีตอนบาย 

   ชวงเย็น/ค่ํา Good evening (กูด อีฟวินิ่ง)  สวัสดีตอนเย็น 

 

ตัวอยาง การทักทาย เชน 

 

 

 

 

เมื่อแมบานตองการแนะนําตนเอง หลังจากกลาวทักทายแลว จะพูดวา  

 แมบาน : Good morning. My name is Wipa. 

  (กูด มอรน่ิง มาย เนม อีส วิภา) 

  สวัสดีคะ ดิฉันชื่อวิภา 

 

 

แมบาน  : Good morning. 

ผูเขาพัก : Good morning. 
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 ผูเขาพัก: Thank you. 

  (แทงค คิว) 

  ขอบคุณ 

 
EN111001 

บทที่ 11 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพแมบาน 

เรื่องที่ 1 การทกัทายและการสอบถามขอมลู 

 

เรื่องที ่2 การกลาวลาและการตอบรบัการกลาวลา 

 

เมื่อแขกจะออกจากที่พัก เพื่อกลับตางประเทศ หรือเดินทางไปจังหวัดอื่น แมบานจะกลาวลา วา 

แมบาน : Goodbye.  

           (กูด บาย)  

           สวัสดีคะ หรือ ลากอนคะ 

ผูมาพัก : Goodbye. 

หรืออาจพูดวา 

 แมบาน : Bye.   

                    (บาย) 

   ลากอน 

ผูมาพัก : Bye.   

           (บาย) 

 ลากอน 

หรืออาจพูดวา 

  แมบาน: See you next time.  

    (ซี ยู เน็กซ ไทม) 

                     พบกันคราวหนาคะ 
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 ผูมาพัก : Yes, see you.   

    (เยส ซี ยู) 

                     คะ/ครับ แลวพบกัน 

 

เรื่องที ่3 คําศัพทเกี่ยวของกับอาชีพแมบาน 

 คําศพัท คําอาน ความหมาย 

Single room ซิ่งเกิล รูม หองเด่ียว 

Double room ดับเบลิ รูม หองคู 

Blanket แบลงเค็ท ผาหม 

Pillow พิลโลว หมอน 

Bed เบ็ด เตียง 

Key card คี คารด บัตรมีรหัสเปดหองพัก 

Towel เทาเอ็ล ผาเช็ดตัว 

Shower cap เชาเออะ แค็ป หมวกอาบน้ํา 

Fitness room ฟทเน็ซ รูม หองออกกําลังกาย 

Swimming pool สวิมมิ่ง พล ู สระวายนํ้า 

Karaoke คาราโอเกะ คาราโอเกะ 

Soap โซพ สบู 

Shampoo แชมพู แชมพู 

Bottle บอตเติล ขวด 

Ice ไอซ นํ้าแข็ง 

Window วนิโดว หนาตาง 

Door ดอร ประต ู

Television เทลิวิช่ัน โทรทัศน 

Refrigerator ริฟรีจเออะเรเทอะ ตูเย็น 

Telephone เทลลิโฟน โทรศัพท 

Drinking water ดริงคิง วอเทอะ นํ้าดื่ม 

Hot water ฮ็อท วอเทอะ นํ้ารอน 

Soft drink ซ็อฟท ดริงค นํ้าอัดลม 
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 คําศพัท คําอาน ความหมาย 

Can แคน กระปอง 

Soda water โซดะ วอเทอะ นํ้าโซดา 

Plate เพลท จาน 

Dish ดิฌ จาน 

Glass กลาซ แกว 

Spoon สพูน ชอน 

Fork ฟอรค สอม 

Lamp แล็มพ โคมไฟ 

Restaurant เรซโทะแร็นท หองอาหาร 

Parking lot พารคิ้ง ล็อท ลานจอดรถ 

Dinner ดินเนอะ อาหารเย็น 

Lunch ลันซ อาหารกลางวัน 

Breakfast เบรก ฟาสท อาหารเชา 

Tea ท ี นํ้าชา 

Coffee คอฟฟ กาแฟ 

Check in เช็ค อิน เขาพัก 

Check out เช็ค เอาท ออกจากที่พัก 

Pay เพย จายเงิน 

Reserve ริเซิรฟว จอง 

Serve เชิรฟว บริการ 

Cash แคช เงินสด 

Passport แพสพอรท หนังสือเดินทาง 

Bank note แบงคโนต ธนบัตร 

Receipt ริซีท ใบเสร็จ 

Change เชนจ เงินทอน 

Bill บิล ใบแจงราคา 
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EN111002 

บทที่ 11 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพแมบาน 

เรื่องที่ 2 คําศัพทเกี่ยวอาชีพแมบาน 

 

เรื่องที ่4 การขอรองและการขอโทษ 

 การพูดคุยขอรอง การขอโทษ หรือการพูดเตือนอยางสุภาพ เพื่อความปลอดภัย ในการ    

เขาพัก ซึ่งมีสํานวนที่ใช ดังน้ี 

- Please lock your room when you go out. 

 (พลีซ ล็อค ยัวร รูม เวน ยู โก เอาท) 

 กรุณาล็อคหองเมื่อคุณออกไปขางนอกนะคะ 

- Don’t forget to lock your room. 

 (โดนท ฟอรเก็ต ทู ล็อค ยัวร รูม) 

 อยาลืมล็อคหองของคุณดวยนะคะ 

- Please drop your key at the counter. 

 (พลีซ ดร็อพ ยัวร คีย แอท เดอะ เคานเตอร) 

 กรุณาฝากกุญแจไวที่เคานเตอรดวยคะ 

 

 
EN111003 

บทที่ 11 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพแมบาน   

เรื่องที่ 4 การขอรองและการขอโทษ 
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เรื่องที ่5 สํานวนทีค่วรรู 

 สํานวนที่แมบาน สามารถนําไปใช ในโอกาสตาง ๆ เชน 

 

 Hello.   (เฮลโล)   สวัสดีคะ/ครับ 

 Thank you.  (แทงค คิว)  ขอบคุณคะ/ครับ 

 Sorry.   (ซอรี่)   ขอโทษคะ/ครับ 

 Please.  (พลีซ)   กรุณา 

 Excuse me.  (เอ็คซคยูมี่)  ขอโทษ 

 Can I help you? (แคน ไอ เฮ็ลพ ยู) ฉันชวยคุณไดไหม 

 You’re welcome. (ยัวร เวลคัม)  ดวยความยินดี 

 I’m sorry.  (แอม ซอรี่)  เสียใจดวยคะ/ขอโทษคะ 

 

 
EN111004 

บทที่ 11 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพแมบาน 

เรื่องที่ 5 สํานวนที่ควรรู 
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กิจกรรมทายบทที ่11 

 

 กิจกรรมที่ 1 การทักทายและสอบถามขอมูล 
 

1.1 ใหผูเรียนจับคูฝกตามบทสนทนา 

 

  Tom  : Good morning. My name is Tom. May I help you? 

  Susan : Good morning. Is there any drinking water in this room? 

  Tom  : Yes, there are two bottles. It is free of charge. 

  Susan : Thank you. Bye. 

  Tom  : You’re welcome. Bye. 

 

1.2 ใหผูเรียนจับคูฝกตามบทสนทนา 

Guest : Do you have a laundry service? 

Maid  : Yes, we do. It is 30 baht per item. 

 

กิจกรรมที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพแมบาน  
                 

                ใหผูเรียน เขียนคําศัพทเกี่ยวกับอาชีพแมบาน เปนภาษาอังกฤษ  

  หองปรับอากาศ___________________________________ 

  พัดลม  ___________________________________ 

  หองเด่ียว ___________________________________ 

  หองคู  ___________________________________ 

  ตูนิรภัย  ___________________________________ 

  ปลุกตอนเชา ___________________________________ 

  กระเปาเดินทาง___________________________________ 

  เตียงเด่ียว ___________________________________ 

  เตียงคู  ___________________________________ 

  นํ้ารอน  ____________________________________ 

  โคมไฟหัวเตียง ____________________________________ 
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  เตียง  ____________________________________ 

  หมอน  ____________________________________ 

  พนักงานเก็บเงิน___________________________________ 

  สระวายนํ้า ____________________________________ 

  พนักงานรับโทรศัพท________________________________ 

 

กิจกรรมที่ 3 การขอรองและการขอโทษ 
  

ใหผูเรียน เขียนประโยคตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ 

 

1. ดิฉันชวยคุณไดไหมคะ 

__________________________________________________ 

2. ขอโทษนะคะ 

__________________________________________________ 

3. ดวยความยินดี 

__________________________________________________ 

4. ขอบคุณที่มาเยี่ยม  

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 1 

 

กิจกรรมที่ 1 การทักทายชวงเวลาตางๆ 

1) Good morning.  สวัสดีตอนเชา 

2) Good afternoon.  สวัสดีตอนบาย 

3) Good evening.  สวัสดีตอนค่ํา 

 

กิจกรรมที่ 2 การทักทายบุคคล 

1. การทักทายบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรก 

  Bob: Good morning. Jack. 

  Jack: Good morning, Bob. 

  Bob: How do you do? 

  Jack: How do you do? 

2. การทักทายบุคคลที่รูจักกันมากอน  

  Jane:  Good afternoon. Susan. How are you? 

  Susan: Fine thanks. And you? 

  Jane: I’m fine. Thank. 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 2 

 

กิจกรรมที่ 1 การแนะนําตนเองกับผูอื่น 

1.1 ใหผูเรียนฝกแนะนําตนเองกับผูอื่น  

  Liza:  Hello, I am Liza. 

  Alice:  Hello, I am Alice. 

  Liza:  Nice to meet you. 

  Alice:  Nice to meet you too. 

     1.2 ใหผูเรียนเติมคําลงในบทสนทนาใหถูกตอง  

  1. Liza:  Hello, I am Liza. 

  2. Alice:  Hello, I am Alice. 

  3. Liza:  Nice to meet you. 

  4. Alice:  Nice to meet you too. 

 

กิจกรรมที่ 2 การแนะนําผูอื่นใหรูจักกัน  

        2.2 ใหผูเรียนเติมคําลงในบทสนทนาถูกตอง  

   Peter:  Hi Jack. 

   Jack:  Hi Peter. 

   Peter:  Jack, this is Bob. 

   Jack:  How do you do? I’m pleased to meet you. 

   Bob:  How do you do? I’m pleased to meet you too. 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3 

 

กิจกรรมที่ 1 การกลาวลาหลังการพูดคุย 

       1.2 ใหผูเรียนเติมคําหรือขอความลงในชองวางถูกตอง 

    Jan:  Good bye. 

       Lilly:  Good bye. See you later. 

 

กิจกรรมที่ 2 การกลาวลากอนเดินทาง 

                2.2 ใหผูเรียนเติมคําหรือขอความลงในบทสนทนาใหถูกตอง 

   Suda: Have a nice trip. 

   Tom: Thank you. Bye. 

   Suda: Bye. 

  

กิจกรรมที่ 3 การกลาวลาทางโทรศัพท 

        3.2 ครูใหผูเรียนฝกเขียนโดยการเติมคําหรือขอความลงในชองวาง ดังน้ี 

  Tom   : Thank you for your information. 

  Jane  :  You’re welcome. Good bye. 

  Tom   :  Good Bye. 

 

กิจกรรมที่ 4 การกลาวลาหลังงานเลี้ยงเลิก 

         4.2 ใหผูเรียนเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหถูกตอง 

      Sue: Thank you  very much for a lovely meal. 

      Tom: You’re welcome. 

 

กิจกรรมที่ 5 การกลาวลากอนเขานอน 

         5.2 ใหผูเรียนเติมคําลงในชองวางใหถูกตอง 

       Lucky: Have a good dream. Good night. 

       Bill: Thank you, good night. 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 4 

 

กิจกรรมที่ 1 การเขียนพยัญชนะ 

1.2 ใหผูเรียนเขียนพยัญชนะตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กลงในตารางที่กําหนดพรอมคํา

อานใหถูกตอง 

 

 Aa (เอ)  Ba (บี)  Cc (ซี)  Dd (ดี)  Ee (อี)  Ff (เอฟ) 

 Gg (จี)  Hh (เอช) Ii (อ)  Jj (เจ)  Kk (เค)  Ll (แอล) 

 Mm (เอ็ม) Nn (เอ็น) Oo (โอ) Pp (พี)  Qq (คิว) Rr (อาร) 

 Ss (เอส) Tt (ที)   Uu (ยู)  Vv (วี)   Ww (ดับเบิลยู) Xx (เอ็กซ) 

 Yy (วาย)  Zz (ซี) 

 

กิจกรรมที่ 2 การออกเสียงสระแทและสระประสม 

 

        2.3. ใหผูเรียนเติมสระลงในชองวาง แลวเขียนคําอานและคําแปล  

 

สระ เติมสระ อานวา แปลวา 

a day เดย วัน 

e name 

like 

make 

เนม 

ไลค 

เมค 

ช่ือ 

ชอบ 

ทํา 

i chin 

ship 

ชิน 

ชิพ 

คาง 

เรือ 

o shop 

post 

ชอฟ 

โพสท 

ราน 

สง 

u shut ชัท ปด 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 5 

กิจกรรม การอานและเขียนสํานวน 

1.4 ครูใหผูเรียนจับคูเลข 1-10 

 one       6  

 two       9 

 three       4 

 four       5 

 five       2 

 six              10 

 seven       1 

 eight       3 

 nine       7  

 ten       8 

 

5. ครูใหผูเรียนเขียนตัวเลข เปนภาษาอังกฤษ และอานออกเสียงกับเพื่อน ๆ 

 

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ 

11 

 

eleven 

 

12 

 

twelve 

 

13 

 

thirteen 

 

14 

 

fourteen 

 

15 

 

fifteen 

16 

 

sixteen 

 



98 
 

 
 

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ 

17 

 

seventeen 

18 eighteen 

 

19 nineteen 

 

20 

 

twenty 

 

กิจกรรมที่ 2  

2.2 ใหผูเรียน เขียนลําดับเลขตอไปน้ี ใหเปนภาษาอังกฤษ 

 

คําศพัท คําแปล 

eleventh 

 

twelfth 

 

thirteenth 

 

nineteenth 

 

twentieth 

 

twenty-first 

 

twenty-second 

 

twenty-third 

ลําดับท่ี 11 

 

ลําดับท่ี 12 

 

ลําดับท่ี 13 

 

ลําดับท่ี 19 

 

ลําดับท่ี 20 

 

ลําดับท่ี 21 

 

ลําดับท่ี 22 

 

ลําดับท่ี 23 
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คําศพัท คําแปล 

twenty-fourth 

 

thirtieth 

 

thirty-first 

 

ลําดับท่ี 24 

 

ลําดับท่ี 30 

 

ลําดับท่ี 31 

 

กิจกรรมที่ 3 การเขียนประโยค ที่มีจํานวนนับ และลําดับที่  

        ใหผูเรียนเขียนประโยคตอไปน้ีเปนภาษาอังกฤษ  

  3.1 He has one daughter and two sons.) 

  3.2 It is his first car.  

  3.3 Jenny is the second daughter of family.  

 

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 6 

 

กิจกรรมที่ 1 ลักษณะและวิธีการใชคํานาม 

1.1 ใหผูเรียนเติมคํานามนับได และคํานามนับไมได เปนภาษาอังกฤษ 

ลงในชองวาง ใหถูกตอง 

คํานามนับได คํานามนับไมได 

lion water 

chain pepper 

book sugar 

house beer 

bird butter 
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1.3 ใหผูเรียนเขียนประโยคตอไปน้ีเปนภาษาอังกฤษ 

  1 ฉันซื้อสมุดสองเลมใหนองสาวของฉัน  =  I buy two books for my sister. 

  2 เขากําลังดื่มนํ้าหนึ่งแกว    =  He is drinking  a glass of water. 

กิจกรรมที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ 

 2.1 ใหผูเรียนเขียนคําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติเปนภาษาอังกฤษ 

 พอ   =  father 

 แม   =  mother 

 พี่ชาย –นองชาย =  brother 

 พี่สาว-นองสาว  =  sister 

 ลุง-อา   =  uncle 

 ปา-นา   =  aunty 

 ยา-ยาย   =  grandmother 

 ปู-ตา   =  grandfather  

 ลูกชาย   =  son 

 ลูกสาว   =  daughter 

 

2. ใหผูเรียนเขียนประโยค โดยใชคําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ 

  2.1 พี่ชายของฉันมีลูกสาว 1 คน  = My brother has two daughters. 

  2.2 ปาของฉันไปวัด   = My aunty goes to the temple. 

  2.3 ลุงของเขาไปตลาด           = His uncle goes to the market. 

  2.4 แมของฉันเปนครู           = My mother is a teacher. 

  2.5 พอของฉันเปนตํารวจ  = My father is a policeman. 

 

กิจกรรมที่ 3 คําศัพทเกี่ยวกับ วัน เดือน ป 

 2. ใหผูเรียนเขียนวัน เปนภาษาอังกฤษ 

  Sunday = วันอาทิตย 

  Monday = วันจันทร 

  Tuesday = วันอังคาร 

  Wednesday = วันพุธ 
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  Thursday = วันพฤหัสบดี 

  Friday  = วันศุกร 

  Saturday = วันเสาร 

 

3. ใหผูเรียนเขียนเดือน เปนภาษาอังกฤษ  

  มกราคม = January 

  กุมภาพันธ = February 

  มีนาคม  = March 

  เมษายน = April 

  พฤษภาคม = May 

  มิถุนายน = June 

  กรกฎาคม = July 

  สิงหาคม =  August 

  กันยายน = September 

  ตุลาคม  =  October 

  พฤศจิกายน = November 

  ธันวาคม =  December 

 

กิจกรรมที่ 4 คําศัพทเกี่ยวกับสี   

                4.1 ใหผูเรียน เขียนสีตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ 

  สีขาว  = white 

  สีดํา  = black 

  สีแดง  = red 

  สีเหลือง = yellow 

  สีเขียว  = green 

  สีมวง  = purple 

  สีฟา  = light blue 

  สีน้ําเงิน = blue 

 



102 
 

 
 

      4.2 ใหผูเรียนเขียนประโยคตอไปน้ีเปนภาษาอังกฤษ  

  1. รถยนตของฉันสีน้ําเงิน    = My car is blue. 

  2. ผูชายผมสีดําเปนพอของฉัน  = The man with black hair is Jane’s father. 

  3. กระเปาของเธอสีดํา     = Her bag is black 

                  4. บานหลังนี้สีขาว             = This house is white. 

     4.3 ใหผูเรียนเติมคําในประโยคใหถูกตอง โดยใชคําศัพทที่กําหนดให ดังน้ี 

  1. Those roses are red. 

  2. This room is white. 

  3. Her sister wears pink shirt. 

  4. My pen  is blue. 

  5. Your bag is black. 

 

กิจกรรมที่ 5 คําศัพทเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

      5.1 ใหผูเรียน เขียนคําศัพทเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เปนภาษาอังกฤษ 

  จาน  = plate/dish 

  กระทะ  = pan 

  ขวด  = bottle 

  โคมไฟ  = lamp 

  เตียง  = bed 

  เกาอี้  = chair 

  โตะ  = table 

  แกว  = glass 

  ชอนและสอม = fork and spoon 

  มานั่งยาว = bench 

 

 5.2 ใหผูเรียน เขียนประโยคตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ 

  1. มีเกาอี้ 2 ตัวในหองน้ี = There are two chairs. 

  2. เด็กนอนอยูบนเตียง  = The child sleeps in bed. 

  3. เขาทอดไขในกระทะ  = He fried eggs in a pan. 
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  4. เขาซื้อชาเขียว 1 ขวด = He bought a bottle of green tea. 

  5. โคมไฟนี้สวย   = This lamp is beautiful. 

 

กิจกรรมที่ 6 คําศัพทเกี่ยวกับสภาพดินฟา อากาศ 

        6.1 ใหผูเรียนเขียนคําศัพท เกี่ยวกับสภาพดินฟา อากาศ เปนภาษาอังกฤษ  

  อากาศอบอุน = warm  

  อากาศหนาว = cold 

  แดดจา  = sunny 

  ฝนตก  = rainy 

  ลมแรง  = windy 

  เมฆมาก = cloudy 

  อากาศเย็น = cool 

 

      6.2 ใหผูเรียนเขียนประโยคตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ 

  1. คืนนี้มีลมแรง  = It’s windy tonight. 

  2. อากาศหนาวทั้งวัน          = It’s very cold all day. 

  3. วันนี้อากาศเย็นสบาย = It’s cool today. 

  4. ฝนตกเมื่อวานน้ี  = It’s was rainy yesterday. 

  5. อากาศอบอุน  =The weather is warm and sunny. 
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เฉลยกิจกรรมบทที่ 8 

 

กิจกรรมที่ 1 การพูดขอรองและการตอบรับ                 

1.2  ใหผูเรียน เขียนประโยคตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ  

1. กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ  = Please open the window. 

        2. โปรดเงียบดวยคะ               = Quiet please. 

3. กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ  = Could you help me, please. 

        4. ดวยความยินดี          = You’re welcome หรือ with pleasure 

                                 5. ไดแนนอน    =Yes, certainly. 

 

กิจกรรมที่ 2 การออกคําสั่งและการตอบรับ  

2.1 ใหผูเรียนเขียนขอความ ตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ  

        ปดประตูดวย   =  Close the door. 

        ดูสิ       =  Look! 

        เงียบดวย       = Be quiet! 

        ตามฉันมา       = Follow me. 

  เปดไฟดวย     = Turn on the light. 

 

กิจกรรมที่ 3 การขอโทษและการตอบรับ 

2. ใหผูเรียน เลือกขอความตอไปน้ี เติมลงในชองวาง ใหถูกตอง  

 

 

 

 

 

  1. I’m sorry   .I’m late 

  2. I’m sorry .I don’t know the answer. 

  3. Please forgive me .That’s all right 

 

Sorry  Don’t  I’m sorry. 

 Please  forgive me. That’s all right. It’s  O.K. 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 9 

 

กิจกรรมที่ 1 การสรางประโยคความเดียว โดยใช Present Simple Tense 

 

1.1 ใหผูเรียนเขียนคํากิริยาในวงเล็บใหถูกตอง  

1. She goes to school every day. 

2. We always walk to market. 

3. The sun rises in the east. 

4. The sun sets in the west. 

5. They play football. 

1.2 ใหผูเรียนเขียนคําในวงเล็บใหถูกตอง  

Tom gets up at six o’clock. 

He goes to school at seven o’clock and leaves school at three o’clock.  

Today Tom isvery happy because he meets his friends.  

He has dinner at home with his parents. 

1.3 ใหผูเรียนเติมคํากิริยาลงในประโยคคําถามใหถูกตอง 

1.  Do you see my book? 

  2. Does he go to school today? 

  3. What is your name? 

  4. Is the weather cool today? 

 

กิจกรรมที่ 2 การสรางประโยคความเดียว โดยใช Present Continuous Tense 

      2.1ใหผูเรียน เขียนประโยคความเดียว โดยใช Present Continuous Tense  

ใหถูกตอง 

1. My sister is cooking in the kitchen now. 

2. I am watching TV now. 

3. She is reading the newspaper now. 
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4. They are playing football now. 

5. He is swimming in a swimming pool now. 

2.4 ใหผูเรียนเขียนประโยคปฏิเสธ ใหถูกตอง 

1. We are not doing our homework. 

2. He is not prepareing food in the kitchen. 

3. My father is not singing right now. 

4. She is not sleeping  now. 

 

2.5 ใหผูเรียนแตงประโยคคําถาม โดยใช is/am/are  

1. Is the dog sleeping under the tree? 

   2. Are they running in the room? 

   3. Where are they? 

   4. What are you talking about? 

   5. Who is leaning in the room? 

 

กิจกรรมที่ 3 การสรางประโยคความเดียว โดยใช Future Simple Tense โครงสรางประโยค 

                บอกเลาและประโยคคําถาม 

ใหผูเรียน อานและเขียนประโยค ตอไปน้ี 

1. I will write the letter tomorrow. 

2. Next month, I will go to school. 

3. My father will build a new house next year. 

4. Will he go to see his brother soon? 

5. Will you go to the market tomorrow? 

6. Shall we swim tomorrow? 

7. When will you go to the bank? 

8. Where shall we learn English next week? 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 10 

 

กิจกรรมที่ 1 คําสรรพนาม 

        1.2ใหผูเรียน เขียนคําสรรพนาม ลงในชองวาง ตามตารางที่กําหนด ตอไปน้ี 

 

รูปประธาน 

 

 

รูปกรรม 

 

Passive From 

 

Reflexive 

Pronoun Adjective Pronoun 

I me my mine Myself 

We Us our ours ourselves 

You You your yours yourself 

He him his his himself 

She her her hers Herself 

It it its its Itself 

They 

 

them their theirs themselves 

 

กิจกรรมที่ 2 คําบุพบท 

            ใหผูเรียนเติมคําบุพบท ลงในชองวาง ดังตอไปน้ี  

             1. The weather is hot in April. 

  2. We go to the temple on Sunday. 

  3. He goes to work at 7.00 a.m. 

  4. The book is on the table. 

  5. My sister cut a banana with a knife 

กิจกรรมที่ 3 คําคุณศัพท 

      ใหผูเรียน อานและเขียนประโยคตอไปน้ี ใหถูกตอง 

1. This pen is blue. 

2. I like red roses. 
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3. He is tall. 

4.  Her hair is long. 

5.  Our skin is white. 

 

 กิจกรรมที่ 4 ประโยคคําถามและประโยคคําตอบ 

       ใหผูเรียน เขียนประโยคคําถาม และประโยคคําตอบ ในบทสนทนานี้ ใหถูกตอง 

  A : Is this a red pen? 

  B :  No. it is not. 

   

  Q : Who is your mother? 

  Ans : Ampa is my mother. 

   

  Q : What time is it? 

  Ans : It’s five o’clock. 

 

  Q : Why do you come late? 

  Ans : Because I got up late. 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 11 

 

กิจกรรมที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพแมบาน                  

                ใหผูเรียน เขียนคําศัพทเกี่ยวกับอาชีพแมบาน เปนภาษาอังกฤษ  

  หองปรับอากาศ = air-conditioned room 

  พัดลม   = fan 

  หองเด่ียว  = single room 

  หองคู   =  double room 

  ตูนิรภัย   = safe  

  ปลุกตอนเชา  = morning call 

  เตียงคู   = double bed 

  เตียงเด่ียว  = single bed 

  กระเปาเดินทาง = baggage/suitcase 

  นํ้ารอน   =  hot water 

  โคมไฟหัวเตียง  = bed lamp 

  เตียง   = bed 

  หมอน   = pillow  

  พนักงานเก็บเงิน = cashier 

  สระวายนํ้า  = swimming pool 

  พนักงานรับโทรศัพท = operator 

 

กิจกรรมที่ 3 การขอรองและการขอโทษ  

ใหผูเรียน เขียนประโยคตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ 

1. ดิฉันชวยคุณไดไหมคะ  = Can I help you? 

2. ขอโทษนะคะ             = Sorry. 

3. ดวยความยินดี        = My pleasure. หรือ you’re welcome 

4. ขอบคุณที่มาเยี่ยม        = Thank you for visiting. 
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บรรณานุกรม 

 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 

ผังการออกขอสอบสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. หนังสือสาระความรู

พื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. สาระการเรียนรู  

( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ). กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส. พูดอังกฤษ 140 ช่ัวโมง. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส,2555. 
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรกึษา 

1. นายประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 

2. นายชาญวิทย ทับสุพรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายสุรพงษ   จําจด   รองเลขาธิการ กศน. 

4. นางวัทนี   จันทรโอกุล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

5. นางกนกพรรณ  สุวรรณพิทักษ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทาการศึกษา 

 6. นางศุทธินี  งามเขตต              ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเรียบเรียงและผูบรรณาธกิาร 

1. นางสาวอรวรรณ  พนาพันธ  ขาราชการบํานาญ 

2. นางสาวปรารถนา  สุคําภา  สํานักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี 

3. นางสาวสุมนจันทร  วุฒิจันทร  สํานักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี 

คณะทํางาน 

1. นายสุรพงษ   มั่นมะโน   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นายศุภโชค   ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวสุลาง   เพ็ชรสวาง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเบญจวรรณ อําไพศรี  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวชมพูนท  สังขพิชัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวชมพูนท  สังขพิชัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํากิจกรรมทายบทเอกสารสรุปเนือ้หาทีต่องรู 

ระหวางวันที ่1- 3 มิถุนายน 2559 

ณ หองประชุมบรรจง ชูสกุลชาต ิชั้น 6 สํานักงาน กศน. 

ที่ปรกึษา 

1. นายสุรพงษ   จําจด   เลขาธิการ กศน. 

2. นายกิตติศักด์ิ  รัตนฉายา  รองเลขาธิการ กศน. 

3. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

ผูเขียน/ผูเรียบเรียง และบรรณาธิการ 

1. นางนันฐินี   ศรีธัญญา  ขาราชการบํานาญ 

2. นางสาวพิมพใจ  เมษฐสุขใส  ขาราชการบํานาญ 

3. นายตรีศักด์ิ   ตั้งประดิษฐ  กศน.เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

คณะทํางาน 

1. นางเกณิกา   ซิกวารทซอน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

2. นายธานี   เครืออยู   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

3. นางสาวจุรีรัตน  หวังสิริรัตน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

4. นางสาวอุษา  คงศรี    กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

5. นางสาวกรวรรณ  กวีวงษพิพัฒน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

6. นายภาวิต   นิธิโสภา   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

7. นางสาวหทัยมาดา  ดิฐประวรรตน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
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คณะผูจัดทําเอกสารสรุปเนือ้หาที่ตองรูรายวิชา  

ภาษาอังกฤษระดบัประถมศกึษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

ระหวางวันที ่15- 17 กุมภาพันธ 2560 

ณ หองประชุมสุบงกช สถาบนั กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

ที่ปรกึษา 

1. นายกฤตชัย  อรุณรัตน เลขาธิการ กศน. 

2. นายประเสริฐ หอมดี  รองเลขาธิการ กศน. 

3. นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นายวิเชียรโชติ โสอุบล  ผูอํานวยการ 

สถาบัน กศน. ภตะวันออกเฉียงเหนือ  

 5. นายทรงเดช  โคตรสิน รองผูอํานวยการ 

      สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูจัดทํา/ปรับปรุง 

1. นางอภิรดี  วันแกว  ครูชํานาญการพิเศษ  

กศน. อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

2. นายวิทยา  พงศมัตสยะ  ครูชํานาญการพิเศษ ศว.รอยเอ็ด 

3. นางปราณีต  พงศมัตสยะ ครูชํานาญการพิเศษ ศว.รอยเอ็ด 

4. นางสาวชนุติกาญจน มาสกุล  ครูชํานาญการ 

      กศน. อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 

5. นางนัตยา  บุญนาค ครูปวช. กศน. อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

6. Mr.Peter  Gadd  อาสาสมัครภาษาอังกฤษ  

     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. นางแสงโสม  ไลสวัสดิ ์ อาสาสมัครภาษาอังกฤษ  

     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8. นางทวีภรณ  บุญลา  ครูชํานาญการพิเศษ 

     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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คณะผูบรรณาธกิารเอกสารสรปุเนื้อหาทีต่องรูรายวชิา 

ภาษาอังกฤษระดบัประถมศกึษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

ระหวางวันที ่2 – 3  มีนาคม  2560 

ณ หองประชุมสุบงกช สถาบนั กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ที่ปรกึษา 

1. นายกฤตชัย  อรุณรัตน เลขาธิการ กศน. 

2. นายประเสริฐ หอมดี  รองเลขาธิการ กศน. 

3. นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นายวิเชียรโชติ โสอุบล  ผูอํานวยการ 

สถาบัน กศน. ภตะวันออกเฉียงเหนือ  

 5. นายทรงเดช  โคตรสิน รองผูอํานวยการ 

      สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ผูเรียบเรียง/บรรณาธิการ 

 

1. นางอภิรดี  วันแกว  ครูชํานาญการพิเศษ  

กศน. อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

2. นายวิทยา  พงศมัตสยะ  ครูชํานาญการพิเศษ ศว.รอยเอ็ด 

3. นางปราณีต  พงศมัตสยะ ครูชํานาญการพิเศษ ศว.รอยเอ็ด 

 4. Mr.Peter  Gadd  อาสาสมัครภาษาอังกฤษ  

     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. นางทวีภรณ  บุญลา  ครูชํานาญการพิเศษ 

     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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