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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมน้ีขึ้น เพื่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั ้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเน้ือหา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนน้ี โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 
                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดน้ีจะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 
 

 
 สํานักงาน กศน.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

   หนา                                                      

คํานํา                                    

โครงสรางรายวิชา พต 11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

บทที่ 1  การทักทายและการตอบรับคําทักทาย (Greeting) 1 

 เร่ืองที่ 1  การทักทายในชวงเวลาตาง ๆ 2 

 เร่ืองที่ 2   การทักทายบุคคลเมื่อพบกันคร้ังแรก 3 

 เร่ืองที่ 3   การทักทายบุคคลที่รูจักกันมากอน 4 

 แบบฝกหัดทายบท 9 

บทที่ 2 การแนะนําตนเองและผูอ่ืน (Introducing oneself and others)                               13 

  เร่ืองที่ 1   การแนะนําตนเอง (introducing  oneself)           14 

  เร่ืองที่ 2  การแนะนําบุคคลอ่ืนใหรูจักกัน (Introducing Others)                            18 

 แบบฝกหัดทายบท                                                                                           21 

บทที่ 3 การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา(Leave Taking)        28 

 เร่ืองที่ 1   การกลาวลาในโอกาสตางๆ 29 

 เร่ืองที่ 2   การตอบรับการกลาวลาในโอกาสตางๆ 40 

 แบบฝกหัดทายบท 41 

บทที่ 4 การเขียน การอานพยัญชนะ สระ และการประสมคํา 47 

 เร่ืองที่ 1    การเขียนพยัญชนะ 48 

 เร่ืองที่ 2     การออกเสียงสระแทและสระประสม 50 

 เร่ืองที่ 3    วิธีการประสมคํา 50 

 แบบฝกหัดทายบท 54 

บทที่ 5 จํานวนนับและลาํดับที่ 58 

 เร่ืองที่ 1    การอานและเขยีนจํานวนนับ 59 

 เร่ืองที่ 2     การอานและเขียนลําดับที่ 61 

 เร่ืองที่ 3     การเขียนประโยคที่มีจํานวนนับ หรือลําดับที่ 64 

 เร่ืองที่ 4    การพูดประโยคที่มีจํานวนนับหรือลําดับที่ 66   

บทที่ 6 คํานาม และคําศัพทหมวดตางๆ 72 

 เร่ืองที่ 1 ลักษณะและวิธีการใชคํานาม 73 

 เร่ืองที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกับ วัน เดือน ป 76 

 เร่ืองที่ 3 คําศัพทเกี่ยวกับสี 80 



 เร่ืองที่ 4  คําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ 82 

 เร่ืองที่ 5 คําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 84 

 เร่ืองที่ 6  คําศัพทเกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศ 90 

 แบบฝกหัดทายบท 92 

บทที่ 7 สัญลักษณ  105 

 เร่ืองที่ 1    สัญลักษณตามทองถนน 106 

 เร่ืองที่ 2    สัญลักษณตามโรงพยาบาล  110 

 เร่ืองที่ 3    สัญลักษณบริเวณโรงเรียน 113 

 เร่ืองที่ 4   สัญลักษณตามรานอาหาร 114 

 แบบฝกหัดทายบท 115 

บทที่ 8 การขอรอง การออกคําสั่ง และการขอโทษ 117  

 เร่ืองที่ 1    การพดูขอรองและการตอบรับ 118 

 เร่ืองที่ 2    การออกคําสั่งและการตอบรับ  120 

 เร่ืองที่ 3    ประโยคขอโทษและการตอบรับ 121 

 แบบฝกหัดทายบท 122 

บทที่ 9 ประโยคความเดียว 126 

 เร่ืองที่ 1   การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง 

  โดยใช   Present Simple Tense   127 

 เร่ืองที่ 2 การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง 

  โดยใช   Present Continuous Tense 130 

 เร่ืองที่ 3 การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเร่ืองเกีย่วกบัตนเอง 

  โดยใช   Future Simple Tense   133 

 แบบฝกหดทายบท 136 

บทที่ 10 ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบุพบท และคําคุณศัพท 137 
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 เร่ืองที่ 2     คําบุพบท  139 

 เร่ืองที่ 3     คําคุณศัพท 141 
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แบบฝกหัดทายบท  145 

เฉลยแบบฝกหัด   

บรรณานุกรม    

 



คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

 

 หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา รหัส 

พต11001 เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบในการศึกษาหนังสือเรียน

สาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

 2. ศกึษารายละเอียดเน้ือหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด ถา

ผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

 3.  ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของ

เน้ือหาในเร่ืองน้ัน ๆ อีกคร้ัง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเน้ือหา แตละเร่ือง ผูเรียนสามารถนําไป

ตรวจสอบกับครู   และเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

 4.  หนังสือเรียนเลมน้ีมี 3 บท 

  บทที่ 1  การทักทายและการตอบรับคําทักทาย (Greeting)                           

  บทที่ 2 การแนะนําตนเองและผูอ่ืน                                            

  บทที่ 3 การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา(Leave Taking)  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  

 ระดบัประถมศกึษา 
 

สาระสําคัญ 

 ภาษาอังกฤษพื้นฐานมีสาระสําคัญที่จะเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และเจตคติ

เกี่ยวกับการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดถูกตอง

ตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. เขาใจเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

2. ยอมรับและเห็นคุณคาภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

3. มีทักษะที่ถูกตองในการสื่อสารตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1  การทักทายและการตอบรับคําทักทาย 

เร่ืองที่ 2  การแนะนําตนเองและการแนะนําผูอ่ืน 

เร่ืองที่ 3  การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา 

เร่ืองที่ 4   การเขียน การอานพยัญชนะ สระและการประสมคํา 

เร่ืองที่ 5   จํานวนนับและลาํดับที่ 

เร่ืองที่ 6   คํานามและคําศัพทหมวดตาง ๆ 

เร่ืองที่ 7   สัญลักษณ 

เร่ืองที่ 8   การขอรอง การออกคําสั่ง และการขอโทษ 

เร่ืองที่ 9   ประโยคความเดียว 

เร่ืองที่ 10  ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบุพบทและคําคุณศัพท 

 

สื่อการเรียนรู 

1.   ใบงาน         

2.  หนังสือเรียน 

 



แบบทดสอบกอนเรียน 
Pre-test 

เลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1.  A  :  Thank  you. 
B  :  _______________________. 

a. You’re  welcome 
b. I’m  sorry 
c. O.K 

2.  A  :  ________________________ 
B  :  That’s  all  right. 
 a.  I’m fine 

b. I’m  sorry 
c. How  are  you? 

3.  A  :  I  live  in  Ratchaburi.   
    Where  do  you  live? 

B  :  ________________________. 
a. In  Ratchaburi  too 
b. You’re welcome 
c. Thank you 

4.  A  :  Good  morning. 
B  :  _______________________. 

a. Good  afternoon 
b. Good  morning 
c. Good night 
 

5.  A  :  How  are  you? 
 B  :  _______________________. 

a. How  are  you? 



b. I’m  fine, thanks 
c. And you? 

6. Bill.    :  Tom, this  is  Bob. 
Tom.  :  Nice  to  meet  you. 
Bob.   :  _____________________. 

a. How  do  you  do? 
b. Nice  to  meet  you  too 
c. Nice to meeting you too 

7.    Linda.    :  Tom, this  is Ken  Woods.   
       Tom.     :  How  do  you  do, Sir? 
       Ken .     :  ___________________. 

a. I’m  fine, thanks 
b. How  do  you  do? 
c. Nice  to  meet  you 

8. A  :  Fine, thanks.  And  you? 
B  :  _________________________. 

a. Not  bad 
b. Good morning 
c. Good afternoon 

9.  Louis  :  Hi! Laura,How are you? 
Laura:    Hi! Louis. I’m not  so well.________.   

a. I  have a  fever. 
b. I  have a good luck. 
c. I  have a new friend. 

 
10.  A  :  I  am  a  nurse.  What’s  your occupation ? 
     B  :  ________________________. 

a. I  live  in  Petchaburi 
b. I  am  a  teacher 



c. I  am  a  woman 
11.  My  name is __________________. 
       I’m  __________________  years. 

a. 17, Suda 
b. Suda, 17 

        c.Petchaburi,17 
12.  Miss Suda:  See you later. 
      Mr.Tom: __________.    

a. Yes, see you 
b. Yes,thank you 
c. Yes,You’re welcome 

13. Miss Cathy :  Give my regards to Mr. A.J. 
 Miss Suda :______________.     
 a. Yes, I do 
 b. Yes, I will 
 c. yes, alright 
14. Miss Carolyn: Hope to see you soon, bye. 
 Mr. Dan: ________________.            
 a. Yes, I will 
 b. Yes, I hope so 
 c. Yes,thank you 
15. Miss Aliz:      I wish you luck. 
          Mr.Bob:        _____________,Good bye.  

 a.  You too 
 b.  You will  
 c.  You wish 

16.Miss Cathy:  Well,Thanks for the information.   
   Mr. Dan:      _________________, Good bye.         



 a.  I call you later  
 b. You’re welcome 

      c.  Thanks for the  information 
17. Miss Kate: I look forward to hearing from you.   
     Mr. Danael:  ______________________ .         

 a.   I’m much obliged to you  
 b.   I’ll speak to you tomorrow  
 c.   I look forward to hearing from you too         

18. Mr. Ken: What a nice party! 
     Miss Suda: _________________. 

 a.  Thanks for coming  
 b.  I’m glad you liked it 
 c.  Thank you for inviting me 

19.  Mr.Ken:    Thanks for the meal. 
     MissSuda:  ____________________. 

 a. That’s all right 
 b.  I’m glad you liked it 
c.  It’s nice of you to say so 

20. Miss Suda:  I must be going_____________ . 
     Mr.Tom:     You’re welcome.   

 a.   I’m glad you liked it 
 b.  It’s nice of you to say so 

 c.  Thank you for this lovely meal 
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สาระสําคัญ     การทักทายและการตอบรับการทักทายเปนทักษะพืน้ฐานของการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   ผูเรียนเขาใจและมีทกัษะในการพดูเก่ียวกับการทักทาย

และตอบรับคําทักทายเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองท่ี 1  การทักทายชวงเวลาตาง ๆ  

 เร่ืองท่ี 2  การทักทายบุคคลเม่ือพบกันคร้ังแรก  

 เร่ืองท่ี 3  การทักทายบุคคลท่ีรูจกักันมากอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
บทที่ 1 

การทกัทายและการตอบรับคําทักทาย 
 (Greeting) 
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เร่ืองที่ 1  การทกัทายชวงเวลาตาง ๆ  

 

 การทักทายและตอบรับการทักทายเพือ่สรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
ในการทักทายมีชวงเวลา ดงันี ้

 Good  morning สวัสดีตอนเชา       (หลงัเท่ียงคืน  ถึงเท่ียงวัน)            

 Good  afternoon สวัสดีตอนบาย      (หลังเท่ียงวัน  ถงึเวลา  18.00 น.)  

 Good  evening สวัสดีตอนเย็น/คํ่า (หลัง  18.00  น.  ถึงเท่ียงคืน)      

 Good  night            ราตรีสวัสดิ ์          (เปนคําใชกลาวลาในตอนกลางคืน 

                                            ไมใชคําทักทายหรือ ตอบรับคําทักทาย)               

 

 
 
 
           
                                              

  การตอบรับคําทักทาย   
Good  morning        ผูกลาวตอบใช  Good morning                                                                                                       

Good afternoon        ผูกลาวตอบใช   Good afternoon                                                                                                                                                 

Good evening        ผูกลาวตอบใช   Good evening         

Good  night              ผูกลาวตอบใช    Good night                    

                                                                          

ตัวอยางประโยค 

Mrs. Laura:             Good morning, Mr. Smith.   

Mr.Smith:       Good morning, Mrs.Laura.   
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ตัวอยางประโยค 

Mrs.Anna:       Good afternoon, Mr. Sam.   

Mr.Sam:       Good afternoon, Mrs. Anna .   
 

 

 

 

 

เร่ืองที่  2   การทักทายบุคคลเมื่อพบกันคร้ังแรก 

ในการทักทายเม่ือพบกันคร้ังแรกกับบุคคลท่ีเราไมรูจักคุนเคย หรือเพิ่งพบ

กัน จะใชประโยคดังนี้  

How do you do? 

Nice to meet you. 

 I’m glad to meet you. 

  Nice to know you. 

 

How do you do?   มักใชกับคนท่ีรูจักกันคร้ังแรกหรือไมคุนเคยกัน  

ประโยคนีม้คีวามหมายเหมือนคําวา สวัสดีแตไมตองการคําตอบ   ผูกลาวตอบจึง

ใชประโยค How do you do?  ตอบกลับไดเชนเดียวกัน 

                                                                                          

 

 

                     

 

 

Good morning  My 
name is Linda. 

How do you do? 
I’m Jerry Smith. 
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ตวัอยางประโยค 

Mr.Sam:    Good morning,Mr.Jack. I’m glad to meet you.                                     

Mr.Jack :   Good morning,Mr.Sam. I’m glad to meet you, too. 

                        

ตัวอยางประโยค 

Mr.Smith: Good afternoon, Mr.Joey. Nice to know you. 

Mr.Joey :  Good afternoon, Mr. Smith. Nice to know you, too. 

                   

ตัวอยางประโยค 

Mr.Tom:  Good evening,Mr.Jim. Nice to meet you. 

Mr.Jim :   Good evening,Mr.Tom. Nice to meet you, too. 

                  

ตัวอยางประโยค 

Bobby:      How do you do? Pleased to meet you. 

Aliz:        How do you do? Pleased to meet you, too. 

 

ตัวอยางประโยค 

Linda: Good morning. My name is Linda. How do you do? 

Jerry: How do you do? I’m Jerry Smith. 

Linda:        How do you do?   

 

เร่ืองที่  3   การทักทายบุคคลที่รูจักกันมากอน 

 การทักทายกับบุคคลท่ีเรารูจักคุนเคย     ปกติเราจะใชคําพูดไมเหมือนกัน          

โดยท่ัวไปการทักทายมี 2 แบบ ดังนี้      

การทักทายแบบเปนทางการ      (Formal Greeting)          

การทักทายแบบไมเปนทางการ (Informal  Greeting)   
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การทักทายแบบเปนทางการ (Formal Greeting)  ใชกบับุคคลท่ีอาวุโสกวา

หรือในวงการธุรกิจ ราชการ       

 

 

 

 

 

ตัวอยางประโยค 

Mr.Jack:  Good  morning  Mr.Tee. 

Mr.Tee:   Good  morning  Mr.Jack  How  are  you  today?                       

Mr.Jack:  Fine, thank  you.  And  how  are  you? 

Mr.Tee:   Fine, thank  you. 

 

ตัวอยางประโยค 

Susan:  Good  evening, Laura.  How  are  you? 

Laura:  Good  evening, Susan.  Not  so well.  I  have  a  fever.             

Susan:  Take  care  of  yourself.  You ought  to  see   the  doctor. 

Laura:  Yes, I  will. 

 

หรือหลังคําทักทาย  อาจเปนคําถามเกี่ยวกับเร่ืองดิน  ฟา  อากาศ  ในขณะนั้น  เชน 

It’s  a  lovely  day,  isn’t  it.        (วันนี้อากาศดนีะ) 

It’s  isn’t  very  nice  today, is  it?     (วันนี้อากาศไมดีเลยนะ) 

It’s  nice  and  warm, isn’t  it?            (วันนี้อากาศดีและอบอุนนะ) 

It  isn’t  a  lovely  day, is  it?         (วันนี้อากาศไมดีเลยนะ) 

 

Good morning 
Mr.Jack How are 
you today? 

Good morning  
Mr.Tee 
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การตอบรับ  (Responding) 

Yes,  it  is.                                            (คะ  วันนี้อากาศด)ี 

Yes,  it’s  lovely.                                          (คะ  วันนี้อากาศด)ี 

Yes,  it’s  beautiful.                                    (คะ  วันนี้อากาศด)ี 

No, it  isn’t.                                                 (วันนี้อากาศไมดีเลย) 

No, it’s  terrible.                   (วันนี้อากาศไมดีเลย) 

 

ตัวอยางประโยค 
Mr.Paul:     Good  morning.  Mrs.Mali 

Mrs.Mali :  Good  morning.  Mr.Paul. It a lovely day today, isn’t it?              

Mr.Paul:     Yes, it is. 

 

ตัวอยางประโยค 

Mr.George:   Good  afternoon, Mr.  Ken. 

Mr.Ken:   Good afternoon, Mr. George. It  isn’t  very  nice  today, is  it? 

Mr. George:    No, it’s  terrible. 

ขอสังเกต   

1. การถามประโยคท่ีผูถามคาดวาคําตอบของผูตอบจะเห็นดวยมักจะใช

คําถามท่ีเปนปฏิเสธ  เชน  ถาม  It’s  lovely  day, isn’t  it?  ตอบ  Yes, it 

is.  และถาผูถามคาดวาคําตอบจะไมเหน็ดวยประโยคคําถามจะเปน  It  

isn’t  nice  and  sunny  today, is  it?  ตอบ  No, it  isn’t. 

2. ประโยค  Present  Simple. 

 

 

 

 

             S             +               V1 
ประธาน       +         กริยาชองที่  1 
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ใชกับเหตุการณท่ีเปนปจจุบันหรือเหตุการณท่ีเปนจริง  เชน 

It’s a lovely day today, isn’t it?  (วันนี้อากาศดนีะ) 

It’s isn’t very nice today, is it?   (วันนี้อากาศไมดีเลย) 

Today is Monday.          (วันนี้เปนวันจันทร) 

 

การทักทายแบบไมเปนทางการ   (Informal Greeting) จะใชกับเพือ่นสนิท หรือ

คนท่ีเราคุนเคย    ซ่ึงจะใช   Hi   หรือ   Hello   นํากอนชื่อเพื่อนหรือไมตองมีชื่อ

เพื่อนก็ได   แลวตามดวยประโยคตอไปนี ้

Hi,Sam. /   Hello Joe.            (สวัสดี) 

Hi,Sam.     How are things?     (เปนอยางไรบาง) 

Hello, Joe. How’re you doing?   (เปนอยางไรบาง) 

Hello, Liz. How’s life?      (เปนไงบาง) 

Hi, How’s everything?             (เปนอยางไรบาง) 

Hi,What’s new?                     (มีอะไรใหม  ๆ  ไหม) 

What’s up?                      (ทําอะไรอยู) 

การตอบรับคําทักทาย  (Responding)   คําตอบท่ัว ๆ  ไปก็จะเปน 

So so.                                   (ก็เร่ือย  ๆ, ก็งั้น  ๆ) 

All right,thank you.                     (สบายด ี ขอบคุณ) 

Very well,thank you.                   (สบายดจีริง  ๆ  ขอบคุณ) 

Not bad.                           (ไมเดือนรอน, ก็ไมเลว) 

Not much.                            (ไมมอีะไรพเิศษ) 

Nothing special.                           (ไมมอีะไรพเิศษ) 
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ตัวอยางประโยค 
 Sam:      Hello, Liz. How’s life?     

 Liz :   All right,thank you. What’s new?        

 Sam:   Nothing  special.    

ตัวอยางประโยค 
 Jai:       Hi!  How  are  things? 

 Porn:    Very well  indeed, How  about  you? 

 Jai:       Not  so  bad. 

 

 

 

หลังคําทักทายจะเปนคําถามเกี่ยวกับสุขภาพ  เชน 

 How  are  you? 

 How  are  you  today?    

How  are  you  this  morning?  

How  are  you  this afternoon?  

การตอบรับ  (Responding) 

ถาสบายดีจะตอบวา 

I’m  fine, thank  you.  And  how  are  you?    

(สบายดี  แลวคุณละ) 

Fine, thank  you.  And  you?      

(สบายดี  แลวคุณละ) 

Very  well, thank  you.      

(สบายด ี ขอบคุณ) 
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ถาไมสบายจะตอบวา 

       I’m  not  so  well  today.   (วันนี้ฉันไมคอยสบาย) 

       Not so well. I have a fever.(วันนี้ฉันไมสบาย  เปนไข) 

       Not very well.I have a flu.  (วันนี้ฉันไมสบายเปนไขหวัดใหญ) 

คูสนทนาจะตอบวา 

I’m  sorry  to  hear  that.   (เสียใจดวยนะ) 

Take  care  of  yourself.   (ดูแลสุขภาพคุณดวยนะ) 

That’s too bad.     (แยจังเลย)   

  

Exercise 1   Complete the conversation. 

    (จงเติมบทสนทนาที่เกี่ยวกับการทักทายใหสมบูรณ)  

1. Linda:   Good morning.   

    John:     _______________.   

 

2. Louis:   _______________.   

   Jack:     Good afternoon.   

 

3. Susan:  Good evening,   

      Laura:    __________,   

 

4.  John:     Good night. 

    Linda:   ______________ 

5.  Bobby ทักทาย Jinny ซ่ึงเปนเพื่อนใหม ในเวลา 09.00 น.  

Bobby:  ______________Jinny.  

  

 



 

 10 

6.   Jinny พบกับ David ซ่ึงเปนหัวหนางานในเวลา 13.00 น.   

Jinny: ________________ David.   

 

7.   Susan กลาวลา Daddy  กอนเขานอน   

Susan: ________________.  

Daddy: ________________.    

  

8.  Mr.Sam:    Good morning,Mr.Jack. _____________________.                                     

     Mr.Jack :   Good morning,Mr.Sam. I’m glad to meet you, too. 

                        

9.  Mr.Smith: Good afternoon, Mr.Joey. Nice to know you. 

     Mr.Joey :  Good afternoon, Mr. Smith., _______________too. 

                    

10.   Bobby ทักทาย Jinny ซ่ึงเปนเพื่อนใหม ในเวลา 10.00 น.  

Bobby: ______________________.Jinny,How are you?  

  

Exercise 2   Complete the conversation. 

    (จงเติมบทสนทนาที่เกี่ยวกับการทักทายใหสมบูรณ)   

  

1.      Amnath: _____________, My name is Amnath. 

      Nipon:    Hello, I’m Nipon ___________. 

     Amnath:  __________too. Are you a new student? 

      Nipon:    Yes, Are you a new student, too? 

      Amnath: Yes. 
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2.  Mr.Jack:  Good  morning  Mr.Tee. 

   Mr.Tee:   ____________.  Mr.Jack  How  are  you  today?                       

   Mr.Jack:  ____________.  And  how  are  you? 

   Mr.Tee:   Fine, thank  you. 

  

3. Susan:  ______________, Laura.  How  are  you? 

Laura:  Good  evening, Susan.  _______________.  I  have  a  fever.             

Susan:  Take  care  of  yourself.  You ought  to  see   the  doctor. 

Laura:  I will. 

 

Exercise 3  จับคูคําศัพทและความหมายใหถูกตอง 

 

Hello ไมมีอะไรพเิศษ 

How are things? เปนไงบาง 

How’re you doing? แยจังเลย 

How’s life?   สวัสดี 

How’s everything?   เปนอยางไรบาง 

What’s new? มีอะไรใหม  ๆ  ไหม 

What’s up?   เปนอยางไรบาง 

Very well,thank you.    ไมเดือนรอน, ก็ไมเลว 

Not bad. สบายดจีริง  ๆ  ขอบคุณ 

Not much.   ทําอะไรอยู 

That’s too bad.   เปนอยางไรบาง 
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Exercise 4   จับคูคําศัพทใหถูกตอง 

 

A B 

Good morning. 

 

ราตรีสวัสดิ์ 

Good afternoon.   

 

สวัสดีตอนเชา 

Good evening,   

 

สวัสดีตอนบาย 

Good night. 

 

สวัสดีตอนเย็น 

 

Exercise 5  จงเตมิความหมายของคําศัพทตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                 

 

 Good morning.       ______________________ 

 

 Good afternoon      _____________________  

 

 Good evening,         _____________________  

 

 Good night             .______________________ 
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สาระสําคัญ    การแนะนําตนเองและการแนะนําผูอื่น  เปนทักษะพืน้ฐานท่ีสําคัญ

ในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   ผูเรียนเขาใจและมีทกัษะในการพดูเก่ียวกับการแนะนํา

ตนเองและการแนะนําผูอื่นตามมารยาทท่ีดีทางสังคม   

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองท่ี 1  การแนะนําตนเองกับผูอืน่  

 เร่ืองท่ี 2  การแนะนําผูอื่นใหรูจักกัน  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
บทที ่2 

การแนะนําตนเองและการแนะนาํผูอื่น 
( Introducing oneself and others)  

  
  
  



 

 14 

เร่ืองที่  1  การแนะนําตนเองกับผูอื่น    
1.1    การแนะนําตนเองอยางเปนทางการ  (formal  Introduction) 

เชน May  I  introduce  myself?   

       My  name  is  Somporn  Wansawang. 

 (ขออนุญาตแนะนําตัว  ผมชื่อสมพร  วันสวาง) 

 

 Can / Could  I  introduce  myself?   

       My  name  is  Jack Smith. 

 (ขออนุญาตแนะนําตัว  ผมชื่อแจค  สมิธ) 

 

 Let  me  introduce  myself?   

       I  am  Amporn  Ploysang. 

 (ขออนุญาตแนะนําตัว  ดิฉันชื่ออมัพร  พลอยแสงคะ) 

 

 How  do  you  do, Mr.  Steven?   

           My  name  is  Marry. 

 (สวัสดีคะคุณสตีเวน  ดฉัินชื่อแมร่ีคะ) 

 

 How  do  you  do,  Miss  Suse?   

           I’m  glad  to  meet  you. 

 (สวัสดี คุณซูซ่ี  ยินดีท่ีไดรูจัก) 
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ขอสังเกต How  do  you  do.  เปนสํานวนท่ีใชในการทักทายอยางสุภาพ  เม่ือ

พบกันคร้ังแรกเวลาเขียนทายขอความ   How  do  you  do.   

จะใชเคร่ืองหมาย (?)  หรือ(.)  ก็ได 

 การตอบรับ  (Responding) 

 เชน I’m  glad  to  meet  you. 

  Pleased  to  meet  you. 

  Nice  to  meet  you.  ยินดีท่ีไดรูจัก 

  Nice  to  know  you. 

  How  do  you  do. 

 

ขอสังเกต I’m glad  to meet you, Pleased to meet you, Nice to meet you.    

(ควรสังเกตประโยคท่ีเปนรูป  infinitive  with  to  ท่ีใชตามหลัง Adjective.  

(คําคุณศัพท)  และสามารถใชเปนรูป  gerund.  (V. ing) ก็ได เชน   

               Nice meeting you.   

               Glad meeting  you.   

               Nice  knowing  you. 

หลังจากแนะนําตนเองแลวอาจบอกช่ือ  ทีท่ํางานหรืออาชีพ 

 เชน I  come  form  Nakorn  Pathom, Thailand. 

(ดิฉันมาจากจังหวัดนครปฐม  ประเทศไทยคะ) 

I  work  at / in  the  post  office  near  here. 

(ผมทํางานท่ีท่ีทําการไปรษณียใกล  ๆ  ท่ีนี)่ 

I’m  a  student  (ดิฉันเปนนักศึกษา)  

I’m  a  doctor.  (ผมเปนหมอ) 
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ตัวอยาง  เชน Good morning, My mane is Sombat Phosri. 

I  come  from  Bangkok, Thailand. 

I  work  at  the  hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

หรือจะใชคําถามวามาจากท่ีไหนหรือถามเก่ียวกับอาชพีในการสนทนาโตตอบกัน

เชน 

 Where  do  you  come  from? / Where  are  you  from? (คุณมาจากไหน) 

 What  do  you  do?  (คุณมีอาชพีอะไร) 

 What’s  your  job?  (คุณมีอาชพีอะไร) 

ตัวอยางประโยค 

David:      May  I  introduce  myself?  My  name  is  David.                   

William:   How  do  you  do?  My  name  is  William. 

David:      Nice to know  you. Where  are  you  from? 

William:   I’m  from  Australia.  And  you? 

David:      I’m  from  America. 

 

 

 

 

 

 
Hello. I’m Bob Robin  
 
from England. 
 

 
Hello. I’m Liza  
 
from Canada 

 
How do you do. 
 
 My name isWilliam. May I introduce 

myself? My 
name is David 
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ตัวอยางประโยค 

Susan:   Let me introduce myself. I am Susan Steven. 

             I’m  a secretary. 

Laura:   Glad  to  meet  you.  I’m  Laura  Carpenter.    

             Where  do  you  come  from? 

Susan:   From  New  York.  And  you? 

Laura:   I’m  from  Spain. 

Susan:  What  do  you  do? 

Laura:   I’m  a  nurse. 

 

 1.2 การแนะนําตนเองอยางไมเปนทางการ  (Informal  Introduction) 

เชน Hi / Hello.  I’m  Andy.  From  French. 

 Hi / Hello.  My  name  is  William.  From  England.                        

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางประโยค 

   Bob:  Hello.  I’m  Bob  Robin.  from  England. 

   Liza:  Hello.  I’m  Liza  from  Canada. 

   Bob:  It’s  a  nice  party, isn’t  it? 

   Liza:  Lovely.  How  do  you  do? 

   Bob:   How  do  you  do?  Glad  to  know  you. 

   Liza:  Glad  to  know  you, too. 

 
Hello. I’m Bob Robin 
from England. 
 

 
Hello. I’m Liza 
from Canada 
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   Verb  to  be  ในประโยค  ยอรูปไดดงันี ้

   I  am  ยอรูปเปน I’m 

   You  are            ยอรูปเปน You’re 

   It  is             ยอรูปเปน It’s 

   We  are            ยอรูปเปน We’re 

   They  are ยอรูปเปน They’re 

   She  is  ยอรูปเปน She’s 

   He  is  ยอรูปเปน He’s 

 

เร่ืองที่  2  การแนะนําบุคคลอื่น ใหรูจักกัน   

 การแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน (Introducing  Others)  มี  2  แบบ   คือ 

 2.1  การแนะนําบุคคลอื่นแบบเปนทางการ  (Formal  Introduction)   เชน  

 I’d  like  to  introduce  you  to  Mr.  Dacha. 

 I’d  like  you  to  meet  Miss  Suporn. 

 John, may / can / could  I  introduce  you  to   Miss  Sopa  Sangdeun. 

 Let me introduce you to Miss Sopa Sangdeun. 

 I’m pleased to introduce Miss Sangdeun.        

การตอบรับ  (Responding)  เชน  

 How  do  you  do.   

           Fancy  meeting  you. 

 Nice  to  meet  you.   

 Glad  to  meet  you. 

 Pleased  to  meet  you. 

ขอสังเกต 
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 หรือถาผูแนะนาํไมแนใจวาบุคคลท่ีจะแนะนาํใหรูจักกันเคยรูจักกันมากอน

หรือเปลาอาจใชประโยคนี้  By  the  way , have  you  meet  Liza  Barker? 

 

การตอบรับ  (Responding) 

เชน I’m  afraid  not. 

 I  don’t  think  so. 

ตัวอยางประโยค 

Somporn:   Let  me  introduce  you  to  Mr.  Bunthum   Deemark, my  General 

Manager,  This  is  Miss  Suda  Thongthai. 

                     Bunthum:    How  do  you  do. Pleased  to  meet  you. 

Suda:          How do you do. Pleased to meet you, too.   

Bunthum:   What  do  you  do? 

Suda:          I’m  a  nurse. 

 

ตัวอยางประโยค 

Mr.Green:   By  the  way.  Laura, have  you  meet  Miss  Liza  Barker?                      

Miss Laura:   I’m  afraid  not. 

Mr.Green:   This  is  Liza  Barker, my  friend. 

Miss Laura:   How do you do. Fancy meeting you. 

Miss Liza:   How do you do. Fancy meeting you,too.   

Miss Laura:   Where  are  you  from? 

Miss Liza:   I’m  from  Canada. And  you? 

Miss Laura:   I’m  from  New  Zealand. 
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 2.2 การแนะนําบุคคลอื่นอยางไมเปนทางการ  (Informal  Introduction)  

จะใชเพือ่แนะนําเพื่อนสนิท หรือเพื่อนท่ีคุนเคยใหรูจักกัน    ซ่ึงจะใช   Hi   หรือ   

Hello   นํากอนชื่อเพื่อนหรือไมตองมีชื่อเพื่อนก็ได   แลวตามดวยประโยคตอไปนี้ 

 

ตัวอยางประโยค 
Pen:   Hi,Peter. This is Laura, she’s  my cousin. 

 Laura, this  is  Peter, my  classmate. 

Peter:   Hi, Laura.  Pleased  to  meet  you. 

Laura:   Hi, Peter.  Pleased  to  meet  you,  too. 

 

ตัวอยางประโยค 
Paul:   Hello!Mark,This is my friend.Nancy.  

Mark:   Hello!, Nancy.  Nice to  know  you. 

Nancy:   Hello!Mark ,  Nice to  know  you too. 
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Exercise 1  Complete the following dialogue about Introducing. 

1.  A:  How are you? 

     B:  …………………. 

    

2.  A:  How do you do? 

 B:  ………………….. 

 

3. Anna:       Lizzy,this is my friend,Tommy. 

Lizzy:       ……………………………. 

Tommy:   ……………………………. 

 

4. Jack:  Bob,__________________  to  meet    

             my  friend,  Clinton.              

Bob:  How  do  you  do? 

Clinton:  _____________________. 

 

    5. Tom:     Carolyn, this  is  _____________. 

Carolyn:  Hi.  I’m  glad  to  meet  you. 

 Ken:       ______________, too. 

Exercise 2 Complete the conversation. 

    

 Sopa: ___________. My name is Sopa. 

  Siree: ___________ . I’m Siree. How do you do?                                         

 Sopa: ___________ . It’s nice to meet you. 

 Siree: ___________ too. 
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Exercise 3 Match the situation in A and expressions in B correctly. 

  (จับคูสถานการณใน A  และ B ใหถูกตอง) 

 

A คําตอบ B 

1. Nice to see you. 

2. It’s a lovely day, isn’t it? 

3. How are you today? 

4. All right, thanks. 

5. Just fine. How are you. 

 

 

 

_________________ 

A:วันนี้อากาศดีจังเลยนะ 

B:วันนี้เปนอยางไรบาง 

C:สบายดี แลวคุณละ 

D:ยินดีท่ีไดพบคุณ 

E:สบายด ีขอบคุณ 

 

Exercise 4 Write a short conversation for each of the following. 

  (เขียนบทสนทนาสั้น ๆ ในสถานการณตอไปนี้) 

Situation A บุคคล 2 คน ทักทายและแนะนําตนเอง 

 A : ________________________________________ 

 B : ________________________________________ 

 A : ________________________________________ 

 B : ________________________________________ 

Situation B Peter แนะนาํ Tony ใหรูจักกับ Laura 

 _______________________________________ 

 

 _______________________________________ 

 

 _______________________________________ 

 

 _______________________________________ 
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Exercise 5 Ordering Dialogues below 

  (เรียงลําดับบทสนทนาขางลางใหถูกตอง) 

 

ประโยค ตอบ 

A: How do you do. I’m Louis. Nice to  

      meet you. 

B: May I introduce myself? My name  

     is Peter. 

C: I’m a secretary. How about you? 

D: How do you do. Nice to meet you  

     too. What’s you job? 

E: I’m an engineer. Where are you  

     from? 

F: I’m from Bangkok, Thailand? 

G:I’m from India. And you? 
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Exercise 6  Introducing Yourself. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name:
 ________________________________
_ 

Last name:
 ________________________________
_ 

Place of birth: 
 ________________________________
_ 

School:
 ________________________________
_ 

Work at:
 ________________________________ 

(occupation) 
 
Hobbies:

 ________________________________
_ 

 

(Open answers) 

  รูปภาพ 
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Exercise 7 Interview your best friend and take notes while interviewing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES 
 
Name:  _______________________________ 
 
Last name:   ___________________________ 
 
Place of birth:  _________________________ 
 
School:  ______________________________ 
 
Work at: _____________________________ 
(occupation) 
Hobbies:  _________________________ 
 

(Open answers) 
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เฉลย 

Exercise 1  Complete the following dialogue about Introducing. 

1. A:  How are you? 

   B:  Fine,thank you.and you

2. A:  How do you do? 

?    

   B:  How do you do?

3. Anna:       Lizzy,this is my friend,Tommy. 

  

       Lizzy:       Hello,Tom.Nice to meet you.

Tommy:   

  

4. Jack:       Bob, 

Hello,Lizzy.Nice to meet you too. 

I’d  like you

Bob:       How  do  you  do? 

 to meet my  friend, Clinton.                             

Clinton: How  do  you  do?

    5. Tom:     Carolyn, this  is 

  

my friend,Ken

Carolyn:  Hi.  I’m  glad  to  meet  you. 

. 

 Ken:      Hi.  I’m  glad  to  meet  you

Exercise 2 Complete the conversation.   

 , too. 

 Sopa:  Good morning. My name is Sopa.   

 Siree: Good morning

 Sopa: 

 . I’m Siree. How do you do?                                         

How do you do

 Siree: 

? It’s nice to meet you. 

It’s nice to meet you

Exercise 3 Match the situation in A and expressions in B correctly. 

, too. 

  (จับคูสถานการณใน A  และ B ใหถูกตอง) 

 

A คําตอบ B 

4. Nice to see you. 

5. It’s a lovely day, isn’t it? 

6. How are you today? 

7. All right, thanks. 

8. Just fine. How are you. 

        

        

D 

        

A 

        

B 

        C 

E 

A:วันน้ีอากาศดีจังเลยนะ 

B:วันน้ีเปนอยางไรบาง 

C:สบายดี แลวคุณละ 

D:ยินดีที่ไดพบคุณ 

E:สบายดี ขอบคุณ 
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Exercise 4 Write a short conversation for each of the following. 

 Situation A บคุคล 2 คน ทกัทายและแนะนาํตนเอง  

 A : Good morning,I’m Alizbeth. 

 B : Good morning,I’m Coco. Nice to know you.          

 A : Nice to know you,too. What’s  your  job?   

 B : I’m a nurse. 

Situation B Peter แนะนํา Tony ใหรูจักกับ Laura 

 Peter  : Tony,this is my friend,Laura. 

 Tony  : Hello. Laura, Glad to know you. 

 Laura : Hello. Tony,  Glad to know you too.   

Exercise 5 Ordering Dialogues below 

  (เรียงลําดับบทสนทนาขางลางใหถูกตอง) 

 

ประโยค ตอบ 

A: How do you do. I’m Louis. Nice to  

      meet you. 

B: May I introduce myself? My name  

     is Peter. 

C: I’m a secretary. How about you? 

D: How do you do. Nice to meet you  

     too. What’s you job? 

E: I’m an engineer. Where are you  

     from? 

F: I’m from Bangkok, Thailand? 

G:I’m from India. And you? 

      B 

      A 

      D 

      C 

      E 

      G 

      F 

Exercise 6  Introducing Yourself. 

(Open answers) 

Exercise 7  Interview your best friend and take notes while interviewing  

(Open answers) 
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สาระสําคัญ    การกลาวลา และการตอบรับการกลาวลา เปนทักษะพืน้ฐานในการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวันเพื่อสรางความสัมพนัธระหวางบุคคล  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   ผูเรียนเขาใจและมีทกัษะในการพดูเก่ียวกับการกลาวลา 

และการตอบรับการกลาวลา  ตามความเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองท่ี 1  การกลาวลาในโอกาสตาง ๆ  

1.1 การกลาวลาหลงัพดูคุยกันแลว 

1.2 การกลาวลากอนการเดนิทาง 

1.3 การกลาวลาทางโทรศัพท 

1.4 การกลาวลาหลงังานเลีย้งเลิก 

1.5 การกลาวลากอนเขานอน 

 เร่ืองท่ี 2   การตอบรับการกลาวลาในโอกาสตาง ๆ 

   

   

 

  

 

บทที ่3 

การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา 

(Leave Taking) 
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เร่ืองที่ 1  การกลาวลาในโอกาสตาง ๆ  

       1.1  การพูดกลาวลาหลังการพดูคุยกันแลว   

      การกลาวลา เปนมารยาทอยางหนึ่งทางสังคม   ดังนั้นจึงควรเลือกใชให

ถูกตองและเหมาะสม โดยท่ัวไปการกลาวลา นยิมใชสํานวนดังตอไปนี้  

สํานวนที่ใชพูดกลาวลา                การตอบรับ 

Goodbye.                           Goodbye. 

Bye.                                Bye. 

Take care.                           Yes, I will. 

การพูดกลาวลาและคาดหวังวาจะพบกันอีก 

See you.                                 See you. 

See you later.                         Yes, see you. 

See you soon.                         Yes, see you. 

See you tomorrow.                 Yes, see you. 

See you next time.                  Yes, see you. 

See you next week.                 Yes, see you. 

Hope to see you soon.             Yes, I hope so. 

Don’t forget to write.               I won’t.Good bye. 

Don’t forget to call.                 I won’t.Good bye. 

 

การพูดกลาวลาและฝากความระลึกถึงไปยังบุคคลที่รูจัก 

Remember me to Dan.           Yes, I will.  

Say hello to Ploy.                   Yes, I will. 

Give my love to Tom.            Yes, I will. 
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Good night ใชพูดกลาวลาเฉพาะตอนกลางคืน   (หรือกลาวลาเม่ือเขานอน) ซ่ึงจะ

ไมไดพบกันอกีจนกระท่ังรุงเชา ในการพดูตอบรับคํากลาวลาจะใช Good night   

เหมือนกัน    

 

Exercise  ใหนักศึกษาจับคูกับเพ่ือนฝกอานออกเสียงตามตัวอยางประโยคขางลาง                     

ตัวอยางประโยค 

 Miss Suda:  See you later. 

 Mr.Tom:    Yes, see you. 

ตัวอยางประโยค 

 Miss Cathy :  Give my regards to Mr. A.J. 

 Miss Suda :    Yes, I will. 

ตัวอยางประโยค 

 Miss Carolyn:  Hope to see you soon, bye. 

 Mr. Dan:            Yes, I hope so. 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้ ในการกลาวลา ผูกลาวลาอาจใชสํานวนท่ีแสดงถงึจําเปนตองลาไปแลว 

เชน 

I must go now. 

I’d better go now. 

I must be leaving now. 
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Sorry,I’m got to go now. 

I’m afraid I’ve got to go. 

It’s time to say good bye. 

It’s late,I should be going. 

Excuse me,I have to go now.  

I hope you don’t mind I’ve got to go. 

 

 

 

 

 

 

และตามดวยคําอาํลา ซ่ึงความหมายจะอยูท่ีน้ําเสียงและการแสดงออก ดังนี้ 

 Good bye 

 Bye bye 

 So long 

 See you 

 See you later 

 See you again 

 All the best 

 

สําหรับผูท่ีเพิ่งรูจักกัน เม่ือจะกลาวลา นิยมใชดงันี้ 

 Miss Aliz:  It was nice meeting you. 

 Mr.Bob:      Nice meeting you,too.Good bye.  
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Exercise ใหนักศึกษาจับคูกับเพื่อนฝกพูดบทสนทนาตามตัวอยางประโยคขางลางนี้ 

ตัวอยางประโยค 

Miss Cathy:   I’m got to go now, bye. 

 Mr. Dan:      Bye.        

ตัวอยางประโยค 

Miss Anna:   It’s time to say good bye,see you. 
Mr. Bill:   See you.           

ตัวอยางประโยค 

Miss Sue:      Excuse me,I have to go now.  

  Mr. Jack:      O.K,  see you again. 

ตัวอยางประโยค 

Miss Lauca:  Well I must be going.It was nice meeting you,Joe.                            

  Mr. Joe:        Nice meeting you.Good bye. 

 Miss Lauca:  Good bye. 
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 1.2   การพูดกลาวลากอนการเดินทาง 

 ในการพดูกลาวลาหลงัการพูดคุยกันแลว  หรือกอนการเดินทาง     จะพดู

บอกลากัน หรือจะบอกวา  แลวพบกันใหม  มีสํานวนการพูดดังนี้  

 Bye                    

 Good bye 

 So long 

 See you 

 See you later 

 หรืออาจจะกลาวคําอวยพรขอใหเดินทางปลอดภัย โชคด ี หรือขอใหเปน

วันท่ีดขีองทาน   มีสํานวนในการการพดู เชน 

 Have a nice day. 

 Have a nice trip. 

 I wish you luck. 

 Have a good time. 

 Have a nice weekend. 

 Have a safe journey back home. 

 คํากลาวลา Have a safe journey back home.ใชในกรณีท่ีสงเพื่อน หรือ

ชาวตางชาติกลับบาน  หรืออาจใชคําวา Bon voyage! ก็ได 
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การตอบรับ  (Responding) 

 You too. 

Thanks  ,you too.  

Exercise  ใหนักศึกษาจับคูกับเพ่ือนฝกพูดบทสนทนาดังตัวอยางขางลางนี้ 

ตัวอยางประโยค 

 Miss Anna:   Take care and have a nice day,Bill. 

Mr. Bill:   Thank you,you too.      

 

 

 

 

 

ตัวอยางประโยค 

 Miss Aliz:      I wish you luck. 

 Mr.Bob:         You too,Good bye.  

 

 

 

 

ตัวอยางประโยค 

 Miss Sue:        Have a nice trip.   

  Mr. Jack:        Thank you,Bye. 

 Miss Sue:        Bye. 

 

ตัวอยางประโยค 
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 Miss Lauca:     Have a good time,Joe.                             

  Mr. Joe:         Thank you.Good bye. 

 Miss Lauca:   Good bye. 

 

ตัวอยางประโยค 

 Miss Suda:      Have a safe journey back home. 

 Mr.Tom:        Thank you. 

 

 

 

 

 

 

 1.3  การพูดกลาวลาทางโทรศัพท 

ในการพดูกลาวลาทางโทรศัพท หลงัจากท่ีพูดคุยธุระกันเสร็จแลว กอนท่ีจะ

วางสายโทรศัพท  มีคําพดูปดทายดงันี้ 

 

การพูดขอบคุณ  (สําหรับความชวยเหลือที่ไดรับ)   มีสํานวนการพูดดังนี ้

I’m much obliged to you.  

Thank you for your assistance. 

Well,Thanks for the information. 

Thank you very much for your help. 

I’m very grateful for your assistance. 
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การพูดกลาวตอบการขอบคุณ 

Not at all. 

Don’t mention it. 

You’re welcome. 

 

 

การพูดกลาวลา 

Good bye/ Bye. 

I call you later. 

Thanks for calling. 

Thank you,Good bye. 

I look forward to hearing from you. 

I look forward to seeing/meeting you. 

I’ll speak to you tomorrow/next week. 

Look forward to hearing from you again soon. 

 

ตัวอยางประโยค 

Miss Cathy:   Well,Thanks for the information.   

 Mr. Dan:      You’re welcome. Good bye.        

 Miss Cathy:   Good bye.        
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ตัวอยางประโยค 

 Miss Suda:   I’m much obliged to you.  

 Mr.Tom:      Not at all. 

 Miss Suda:   Good bye.        

 

   

ตัวอยางประโยค 

Miss Kate:  I look forward to hearing from you.   

 Mr. Danael:  I’ll speak to you tomorrow.          

 Miss Kate :   Good bye.        

 Mr. Danael:  Good bye.    

 

ตัวอยางประโยค 

Miss Lucy:  I’ll have a meeting in five minutes. Bye now.                          

 Mr. Danny:  Okay.Bye.I call you later.  

 Miss Lucy :   Bye.         

      

 1. 4  การพูดกลาวลาหลังงานเลี้ยงเลิก 

 ตามมารยาท เม่ืองานเลีย้งเลิก กอนจะกลับบาน ผูถูกเชิญจะตองกลาวชม

กลาวขอบคุณ และบอกลาเจาของงาน   โดยการพูดสํานวน  ดงันี้  

What a nice party! 

Thanks for the meal. 

Thank you for inviting me. 

Thank you for this lovely meal. 

 Thank you so much for a lovely party.   
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การตอบรับ  (Responding) 

 That’s all right. 

You’re welcome.   

 Thanks for coming. 

I’m glad you liked it. 

 It’s nice of you to say so. 

ตัวอยางประโยค 

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

 Mr.Tom:     You’re welcome.   

 Miss Suda:  Good bye.        

 

 

 

 

ตัวอยางประโยค 

 Mr.Ken:  Thanks for the meal. 

 MissSuda:  That’s all right. 

 

 

 

 

ตัวอยางประโยค 

Miss Kate:  Thank you so much for a lovely party.                         

 Mr. Danael:   You’re welcome.            
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ตัวอยางประโยค 

 MissCarolyn: That was one of the best meals I’ve ever eaten.                                               

 Mr.Dan:   It’s nice of you to say so. 

 

 

 

ตัวอยางประโยค 

 Mr. Ken:  What a nice party! 

 Miss Suda:  I’m glad you liked it. 

 

 

ตัวอยางประโยค 

 Mr.Tom:  Thank you for inviting me. 

 Mr.Dan:  Thanks for coming. 

 

 1. 5  การพูดกลาวลากอนเขานอน 

 ในการพดูกลาวลากอนการเขานอน ตามมารยาทของสังคมตะวันตก มักจะ

ใชสํานวนกลาวลางาย ๆ  เชนคําวา     Good night    โดยผูตอบรับก็ใชคําวา 

Good night    เชนกัน    และนอกจากนี้อาจจะอวยพรขอใหหลับฝนด ีหรือหลับ

อยางมีความสุข โดยใชสํานวนดงันี้ 

 Sleep well.Good night. 

 Have a good dream. Good night. 

การตอบรับ  (Responding) 

 Good night. 

 Thank you, Good night.         
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ตัวอยางประโยค 

Miss Anna:    Sleep well.Good night.  

Mr. Bill:    Good night.       

      ตัวอยางประโยค 

Miss Sue:      Have a good dream. Good night.   

  Mr. Jack:       Thank you, Good night. 

 

 เร่ืองที่  2 การตอบรับการกลาวลาในโอกาสตาง ๆ  

 ในการตอบรับการกลาวลาในโอกาสตาง ๆ มีสํานวนในการพดู ดังนี้ 

 

ตัวอยางสํานวนการพูดกลาวลา ความหมาย 

GGoooodd  bbyyee  หรือหรือ  bbyyee--bbyyee  หรือหรือ  BByyee.. 

See you. 

SSoo  lloonngg.. 

GGoooodd    nniigghhtt.. 

SSeeee  yyoouu  llaatteerr.. 

See you again. 

SSeeee  yyoouu  aarroouunndd..    

HHaavvee  aa  ggoooodd  ttiimmee.. 

SSeeee  yyoouu  nneexxtt  wweeeekk. 

HHaavvee  aa  nniiccee  wweeeekkeenndd.. 

II’’llll  sseeee  yyoouu  aafftteerr  ccllaassss.. 

Take care and have a nice day. 

GGiivvee  mmyy  bbeesstt  wwiisshh  ttoo  yyoouurr  ssiisstteerr..  

SSoo  lloonngg,,  TToonnyy..    SSaayy  hheelllloo  ttoo  yyoouurr  

ลากอนลากอน  

แลวพบกันแลวพบกัน  

ลากอนลากอน  

ราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์  

แลวพบกันใหมแลวพบกันใหม  

แลวพบกันแลวพบกันอีกอีก  

แลวคอยพบกันแลวคอยพบกัน    

ขอใหมีความสุขขอใหมีความสุข  

แลวเจอกันใหมสัปดาหหนาแลวเจอกันใหมสัปดาหหนา  

ขอใหมีความสุขในวันสุดสัปดาหขอใหมีความสุขในวันสุดสัปดาห  

แลวพบกันหลังเลิกเรียนแลวพบกันหลังเลิกเรียน  

ดูแลตัวเองแดูแลตัวเองและขอใหมคีวามสุขนะคะละขอใหมคีวามสุขนะคะ

สงความปรารถนาดถีงึพี่สงความปรารถนาดถีงึพี่สาวสาวคุณดวยคุณดวย  

ลากอนนะลากอนนะ  โทนี่โทนี่   ฝากสวัสดีถึงพี่ฝากสวัสดีถึงพี่ชายชายคุณคุณ
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bbrrootthheerr  ffoorr  mmee 

II  mmuusstt  bbee  ggooiinngg..  TThhaannkk  yyoouu  ssoo  mmuucchh  

ffoorr  aa  lloovveellyy  ppaarrttyy. 

I have to go now. Call me when you 

have time. Good bye.  

 

ดวยดวย  

ฉันตองกลับแลวฉันตองกลับแลว    ขอบคุณสําหรับงานขอบคุณสําหรับงาน

เลี้ยงท่ีแสนนารักอยางนี้เลี้ยงท่ีแสนนารักอยางนี้  

ฉันตองไปแลวนะฉันตองไปแลวนะ      โทรหาฉันบาง ถาโทรหาฉันบาง ถา

คุณมีเวลาวาง ลากอนคุณมีเวลาวาง ลากอน    

 

 

        

Exercise 1   Choose the best answer  about leave 

                   taking. (จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเกี่ยวกับการกลาวลา ) 
   

1.  Miss Suda:  See you later. 

    Mr.Tom:    _____________. 

 a. Take care                              

 b. Yes, I will 

 c. Yes, see you 

2. Miss Cathy :  Give my regards to Mr. A.J. 

   Miss Suda :    ________________. 

   a. Yes, I will  

    b. Yes, see you 

    c. Yes, I hope so 

3.  Miss Carolyn: Hope to see you soon, bye. 

    Mr. Dan:     ______________________. 

    a. Yes, see you  

    b. Yes, I hope so  

    c. Yes, I will see you too. 
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 4. Miss Aliz:      It was nice meeting you. 

Mr.Bob:         ___________________.Good bye.  

 a. Yes, I will  

 b. Nice meeting you,too 

 c. Thank you, Good night 

5. Miss Cathy:    I’m got to go now, bye. 

Mr. Dan:    ____________.      

 a. Bye      

 b. Yes, I will             

     c. Yes, I hope so 

6. Miss Anna:  It’s time to say good bye,see you. 

Mr. Bill:    ______________.     

a. See you       

 b. Yes, I will             

     c. Yes, I hope so 

7.  Miss Sue:      Excuse me,_______________.  

Mr. Jack:      O.K,  see you again. 

a.  Take care 

b. See you again 

c. I have to go now 

8.  Miss Lauca:  Well I must be going.________,Joe.      

    Mr. Joe:        Nice meeting you,too.Good bye.  

       a. See you again                      

b. I have to go now 

c. It was nice meeting you 
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9.  Miss Suda:  See you later. 

     Mr.Tom:    Yes, …………….. 

      a. I will             

  b. see you 

      c. I hope so 

10. Miss Cathy :   Give my regards to Mr. A.J. 

      Miss Suda :    Yes, ……….. 

      a. I will             

  b. see you again 

  c. I have to go now 

11.   Miss Carolyn: Hope to see you soon, bye. 

         Mr. Dan:      Yes, ………... 

      a. I hope so               

  b. see you again 

      c. I have to go now  

12.  Miss Aliz:      I wish you luck. 

      Mr.Bob:        ……………..,Good bye.  

a. You too 

b. You will  

c. You wish 

13. Miss Suda:      Have a safe journey back home. 

     Mr.Tom:     ………………………... 

a. Good bye 

b. Thank you 

c. You’re welcom 
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14. Miss Cathy:  Well,Thanks for the information.   

        Mr. Dan:      ………………….. Good bye.        

a. I call you later  

b. You’re welcome 

      c.  Thanks for the  information 

15. Miss Kate:  I look forward to hearing from you.   

        Mr. Danael:  ……………………………….          

a. I’m much obliged to you.  

b. I’ll speak to you tomorrow.  

c. I look forward to hearing from you too.          

16. Mr. Ken:        What a nice party! 

     Miss Suda:  ……………………. 

a. Thanks for coming  

b. I’m glad you liked it 

c. Thank you for inviting me 

17.  Mr.Ken:    Thanks for the meal. 

     MissSuda:  …………………….. 

a. That’s all right 

b. I’m glad you liked it 

c. It’s nice of you to say so 

18. Miss Suda:  I must be going…………………  

     Mr.Tom:     You’re welcome.   

a. I’m glad you liked it 

b. It’s nice of you to say so 

c. Thank you for this lovely meal 
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19. Miss Anna:  Sleep well…………….  

Mr. Bill:     Good night.   

a. Good bye 

b. Good night 

c. See you again  

20.  Miss Sue:   …………… Good night.   

     Mr. Jack:  Thank you, Good night.  

a. Good bye 

b. See you again  

c. Have a good dream 

 

Exercise 2  Complete the following dialogue  

                      about leave taking . 

                      (เติมบทสนทนาเกี่ยวกบัการกลาวลาใหสมบูรณ) 

1. Miss Suda:  See you later. 

   Mr.Tom:     Yes, ……………. 

2. Miss Cathy :  Give my regards to Mr. A.J. 

   Miss Suda :    Yes, ………... 

3. Miss Carolyn:  ………………….., bye. 

     Mr. Dan:      Yes, I hope so. 

4. Miss Aliz:      I wish you luck. 

   Mr.Bob:         ………….,Good bye.  

5. Miss Suda:    Good bye.    

   Mr.Tom:      ……………..  
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6.  Miss Sue:        Have a nice trip.   

    Mr. Jack:        ………………,Bye. 
     Miss Sue:     Bye. 

7.   Miss Lauca:     Have a good time,Joe.                             

    Mr. Joe:         ……………………….Good bye. 

      Miss Lauca:   Good bye. 

 8. Mr.Tom:  Thank you for inviting me. 

 Mr.Dan: ………………………….. 

9. Mr.Tom: Good night. 

     Mr.Dan:  …………..,  .         

10. Miss Anna:  Sleep well.Good night.  

    Mr. Bill:    ……………….       
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สาระสําคญั  
 การเขียน การอาน พยัญชนะ สระ และประสมคํา  เปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรู

เก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ผูเรียนสามารถ เขียน อาน พยัญชนะ สระ และประสมคําไดอยางถูกตอง 
 

ขอบขายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1   การเขียนพยัญชนะ 

                   1.1   ตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก 

  1.2  ตัวเขียนใหญ ตัวเขียนเล็ก 

 เร่ืองท่ี 2    การออกเสยีงสระแทและสระประสม 

 เร่ืองท่ี 3   วิธีการประสมคํา 

  3.1  คาํประกอบดวยพยัญชนะและสระแท 

  3.2  คําประกอบดวยพยัญชนะ สระแท และตัวสะกด 

  3.3  คําประกอบดวยอักษรนํา 2 ตัว 

  3.4  คาํประกอบดวยตัวสะกด 2 ตัว 

  3.5  คาํประกอบดวยสระประสม 

  3.6  คําขึ้นตนดวยสระ 

  3.7  คําท่ีขึ้นตนดวย ch และ sh  

 

 

 

 

บทที ่4 

การเขียน การอานพยัญชนะ สระ และการประสมคํา 
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เร่ืองที่ 1    การเขียนพยัญชนะ 

                  1.1   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 
ดับเบิลยู 

X x 
เอ็กซ 

Y y 
วาย 

Z z 
ซี 
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  1.2  ตัวเขียนใหญ ตัวเขียนเล็ก 

 

  
เอ 

  
บี 

  
ซี 

  
ดี 

  
อี 

  
เอฟ 

  
จี 

  
เอช 

  
ไอ 

  
เจ 

  
เค 

  
แอล 

  
เอ็ม 

  
เอ็น 

  
โอ 

  
พี 

  
คิว 

  
อาร 

  
เอส 

  
ที 

  
ยู 

  
วี 

  
ดับเบิลยู 

  
เอ็กซ 

  
วาย 

  
ซี 
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 เร่ืองที่ 2    การออกเสียงสระแทและสระประสม 

  สระแทในภาษาอังกฤษ ประกอบไปดวย ตัวอักษร ดังนี้ 

a เอ e  อี i  ไอ o  โอ u ยู 

   

  สระประสม  มีการใชดังตอไปนี้ 

• ee    เสียง อี      เชน meet มีท 

• a_e  เสียง  เอ  เชน  fade เฟด                                  

• oo  เสียงสระอู เชน boot     บูท 

• ull  เสียงท่ีอยูระหวาง สระ อุ กับสระอู  เชน   bull   

• o_e   เสียง โอ  เชน bone    โบน 

• i_e   เสียง ไอ เชน fine     ไฟน 

• oi   เสยีง ออย  เชน coin     คอยน 

• ou   เสยีง อาว  เชน round  ราวน 

 

 เร่ืองที่ 3    วิธีการประสมคํา 

  3.1  คาํประกอบดวยพยัญชนะและสระแท 

  ในการประสมคํา  สามารถนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระแท  

a  e  i  o  u    ดังตัวอยาง 

   d+ a  = da   

   m+e  = me 

   h+i  = hi 

   g+o  = go 

   r+u  = ru 
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  3.2  คําประกอบดวยพยัญชนะ สระแท และตัวสะกด 

  ในการประสมคํา  สามารถนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระแท 

a  e  i  o  u   และตัวสะกด  ดังตัวอยาง  

   c+a+t  = cat 

   m+a+p  = map 

   v+a+n  = van 

   r+e+d  = red 

   b+e+d  = bed 

   p+e+n  = pen 

   h+i+t  = hit 

   d+o+g  = dog 

   s+o+n  = son 

   h+o+p  = hop 

   g+u+n  = gun 

   j+u+g  = jug 

   s+u+n  = sun 

    

 

  3.3  คําประกอบดวยอักษรนํา 2 ตัว 

  การประสมคําในภาษาอังกฤษ  สามารถใชพยัญชนะ/ ตัวอักษรนํา 2 ตัว มา

ประสมกับสระ  เชน 

   gr+a+y  = gray 

   th+e+m = them  

   th+i+n  = thin  

   st+o+p  = stop  

   pl+u+m = plum  
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  3.4  คาํประกอบดวยตัวสะกด 2 ตัว 

   คําในภาษาอังกฤษ   ประกอบตัวสะกด 2 ตัว   เชน 

   d+a+r+k = dark  

   l+a+s+t = last 

   l+a+m+p = lamp 

   f+i+s+h = fish 

   d+i+s+h = dish 

   p+i+n+k = pink 

   c+o+l+d = cold 

   m+o+n+k = monk 

    

  3.5  คาํประกอบดวยสระประสม 

  การสรางคําในภาษาอังกฤษ  สามารถใชสระประสม ดังตัวอยาง 

   g+o+o+d = good 

   k+e+e+p = keep 

   m+e+e+t = meet 

   r+o+o+f = roof 

   m+o+o+n = moon 

   t+o+o+l = tool 

   t+e+a+m = team 

   p+a+i+n = pain 

   g+o+a+t = goat 

   r+o+a+d = road 
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  3.6  คําขึ้นตนดวยสระ 

  คําในภาษาอังกฤษท่ีขึ้นตนดวยสระ เชน 

   o+n  = on 

   a+n  = an 

   a+s  = as 

   a+t  = at 

   i+t  = it 

   i+n  = in 

   u+s  = us 

 

3.7 คําท่ีขึ้นตนดวย ch และ sh  

 คําในภาษาอังกฤษท่ีขึ้นตนดวย   ch และ sh  เชน 

   c+h+a+t = chat 

   s+h+o+p = shop 

   s+h+o+t = shot 

   s+h+o+w = show 

    s+h+u+t = shut 
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Exercise1  จงเขียนตัวพิมพใหญ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercise2  จงเขียนตัวพิมพเล็ก 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercise3  จงเขียนตัวเขียนใหญ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercise4  จงเขียนตัวเขียนเล็ก  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Exercise 5 จงเขียนสระแทในภาษาอังกฤษ 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercise 6  จงสรางคําโดยใชสระประสมตอไปนี ้

1. ee    ……………………………………………. 

2. a_e   …………………………………………….                                 

3.  oo  …………………………………………….    

4.  ull  …………………………………………….    

5.  o_e …………………………………………….    

6. i_e  …………………………………………….    

7. oi  …………………………………………….    

8. ou …………………………………………….    

Exercise 7  จงนาํพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระแท   

 1.  a : …........................................................................... 

 2.  e : …........................................................................... 

 3.  i  : …........................................................................... 

 4.  o : …........................................................................... 

 5. u : …........................................................................... 
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Exercise 8   จงนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระแท  และตัวสะกด    

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 

4. …………………………………………………. 

5. …………………………………………………. 

 

Exercise 9  จงนาํพยัญชนะในภาษาอังกฤษ/ ตัวอักษรนาํ 2 ตัว มาประสมกับสระ    

6.  …………………………………………………. 

7. …………………………………………………. 

8. …………………………………………………. 

9. …………………………………………………. 

10. …………………………………………………. 

 

Exercise 10  จงเขียนคําในภาษาอังกฤษท่ีมีตัวสะกด 2 ตัว   

11. …………………………………………………. 

12. …………………………………………………. 

13. …………………………………………………. 

14. …………………………………………………. 

15. …………………………………………………. 

     

Exercise 11  จงเขียนคําในภาษาอังกฤษโดยใชสระประสม 

16. …………………………………………………. 

17. …………………………………………………. 

18. …………………………………………………. 

19. …………………………………………………. 

20. …………………………………………………. 
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Exercise 12  จงเขียนคําในภาษาอังกฤษท่ีขึ้นตนดวยสระ    

21. …………………………………………………. 

22. …………………………………………………. 

23. …………………………………………………. 

24. …………………………………………………. 

25. …………………………………………………. 

 

Exercise 13 จงเขียนคําในภาษาอังกฤษท่ีขึ้นตนดวย ch และ sh   

26. …………………………………………………. 

27. …………………………………………………. 

28. …………………………………………………. 

29. …………………………………………………. 

30. …………………………………………………. 
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สาระสําคญั  
  จํานวนนับและลําดับท่ี เปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรูเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษ

และการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ผูเรียนสามารถใชจํานวนนับและลําดับท่ีไดอยางถูกตอง 
 

ขอบขายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1   การอานและเขียนจํานวนนับ 

 เร่ืองท่ี 2    การอานและเขยีนลําดับท่ี 

 เร่ืองท่ี 3    การเขียนประโยคท่ีมีจํานวนนับ หรือลําดับท่ี 

 เร่ืองท่ี 4   การพูดประโยคท่ีมีจํานวนนับหรือลําดับท่ี   

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

บทท่ี 5 

จํานวนนับและลําดับท่ี 

Cardinal numbers and Ordinal numbers 
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เร่ืองที่ 1    การอานและการเขียนจํานวนนับ   

        เลขจํานวนนับ  Cardinal numbers.   คอืตัวเลขท่ีนับจากหลักหนวยเปนตนไป เชน 

 

       จงอานตัวเลขที่นับจากหลักหนวย 1-9 

 

1. = one (วัน) 

2. =  two (ทู) 

3. = three (ทรี) 

4. = four (โฟร) 

5. = five (ไฟว) 

6. = six (ซิกส) 

7. = seven (เซเวน) 

8. = eight (เอ็ท) 

9. = nine (ไนน) 

  

 

จงอานตัวเลขที่นับจากหลักสิบ 10-99 

 

10. = ten  (เท็น) 

11. = eleven  (อิเลเวน) 

12. = twelve  (ทเวลฟ) 

13. = thirteen  (เทอรทีน) 

14. = fourteen  (โฟรทีน) 

19. = nineteen  (ไนนทีน) 

20. = twenty  (ทะเวนทิ) 

21. = twenty-one (ทะเวนทิ-วัน) 
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ตัวเลขท่ีนับจาก 21-99 จะนําคํา one ถึง nine มาตอทายหลังเคร่ืองหมาย  - (hyphen) ดังนี้ 

 

  21 -  twenty-one 

  22 -  twenty-two 

  29 - twenty-nine 

30-39 thirty  thirty-nine 

40-49 forty  forty-nine 

50-59 fifty  fifty-nine 

60-69 sixty  sixty-nine 

70-79 seventy  seventy-nine 

80-89 eighty  eighty-nine 

90-99 ninety  ninety-nine 

100 one hundred (a hundred) 

 
 

การนับเลขจากหลักรอย จะใชหลักการแบบหลักหนวย หลักสิบ เหมือนกันแตจะใช and  

ดวย เชน 

 

101 one hundred and one 

111 one hundred and eleven 

199 one hundred and ninety-nine 

200 two hundred 

300 three hundred 

1,000 one thousand (a thousand) 

1,001 one thousand and one 

2,000 two thousand 

1,000,000 one million (a million) 

2,000,000 two million 
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ขอสังเกต เลข 0 อานวา Zero (ซโีร) หรือ o /ho (โอ) 

 เลขจํานวนนับของภาษาอังกฤษไมมีหลักหมื่น แสน หรือลาน ดังนั้นจํานวน

นับท่ีเกินพันจึงตองอานจํานวนหนวยพันหรือรอยดวย เชน 

 1,010 one (a) thousand and ten หรือ ten hundred and ten. 

 3,450 three thousand four hundred and fifty. 

 52,560 fifty-two thousand five hundred and sixty. 

 

 

เร่ืองที่ 2  การอานและเขียนลําดับที่ Ordinal numbers    

  Ordinal numbers   คือตัวเลขท่ีบอกลําดับท่ี จาก 1 เปนตนไป  

       การบอกลําดับที่จะใชคําเหมือนกับเลขจํานวนนับ  ยกเวนบางลําดับ   เชน 

 

    ลําดับท่ี 1. First 

    ลําดับท่ี 2. Second 

    ลําดับท่ี 3. Third 

    ลําดับท่ี 4. Fourth 

    ลําดับท่ี 5. Fifth 

    ลําดับท่ี 6. Sixth 

   ลําดับท่ี 7. Seventh 

   ลําดับท่ี 8. Eighth 

    ลําดับท่ี 9. Ninth 

    ลําดับท่ี 10. Tenth 

    ลําดับท่ี 11. Eleven 

    ลําดับท่ี 12. Twelfth 

    ลําดับท่ี 13. Thirteenth 

    ลําดับท่ี 19. Nineteenth 



62 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 การบอกลําดับที่ 20-29 ที่ลงทายดวยเลข 0 

 

    ลําดับท่ี 20. Twentieth 

    ลําดับท่ี 30. Thirtieth 

    ลําดับท่ี 40. Fortieth 

    ลําดับท่ี 50. Fiftieth 

    ลําดับท่ี 90. Ninetieth 

 

 

การบอกลําดับที่ ที่เปนหลักสิบจะใชคําเหมือนกับเลขจํานวนนับ แตจะเปล่ียนเฉพาะตัวหลัง

ใหเปนลําดับที่หลังเคร่ืองหมาย –(hyphen)   เชน 

 

    ลําดับท่ี 21. Twenty-first 

    ลําดับท่ี 22. Twenty-second 

    ลําดับท่ี 23. Twenty-third 

    ลําดับท่ี 29. Twenty-ninth 

ขอสังเกต  การใชลําดับท่ีนั้นจะใชคําเหมือนกับเลขจํานวนนับ  แตจะเติม “th” 

ไปขางหลัง ยกเวน 1-3 ท่ีเปล่ียนรูป และ 5, 9, 12 จะแตกตางกับเลข

จํานวนนับเล็กนอย   

  ท่ี 1  ใช  first 

  ท่ี 2   ใช  second 

  ท่ี 3  ใช  third 

  ท่ี 5, 15 และลําดับอ่ืน ๆ ท่ีลงทายดวย 5 เปล่ียน five เปน fifth  

  แลวเติม th 

  สวน 9 ตัด e ออกจาก nine เปน nin แลวจึงเติม th 

  สําหรับตัวท่ีลงทายดวยหลักสิบใหเปล่ียน  ty  เปน tie  

  แลวจึงเติม th  
 



63 
 

 

 

รูปยอของเลขลําดับที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกต 1.   การเขยีนเลขบอกลําดับท่ี  สวนใหญจะเติม th ไวขางทาย  

         ยกเวน ลําดับท่ี หนึ่งสองและสาม   

    2.  ตัวเลขท่ีลงทายดวย y เชน twenty, thirty เมื่อเขียนเปนลําดับท่ี  

                                          จะเปล่ียน y เปน ie กอนแลวจึงเติม th เชน twentieth , thirtieth    

         3.   คําบอกลําดับท่ีจะตองมี คําวา the นําหนาเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 1 st the first 

 2 nd the second 

 3 rd the third 

 4 th the fourth 

 5 th the fifth 

 6 th the sixth 

 7 th the seventh 

 8 th  the eighth 

 9 th the ninth 

 10 th the tenth 

 11 th the eleventh 
 

12 th the twelfth 

13 th the thirteenth 

14 th  the fourteenth 

19 th the nineteenth 

20 th the twentieth 

21 st the twenty-first 

22 nd the twenty-second 

23 rd the twenty-third 

24 th the twenty-fourth 

30 th the thirtieth 

31 st the thirty-first 
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เร่ืองที่ 3  การเขียนประโยคที่มีจํานวนนับ หรือลําดับที่   

 

 

 
 

 
 
 
 
ใชโครงสรางประโยค   Present  Simple  Tense  :  Subject + Verb 1 (s )  + Objective.                             

ประธาน + กริยาชองท่ี 1 ( s )  ถาประธานเปนเอกพจนบุรุษท่ี 3 หลังคํากริยาจะตองเติม s)  

 ตัวอยาง  

ประธาน 

(Subject) 

กริยาชองที่ 1 

(Verb 1) (s ) 

กรรม (Objective) ความหมาย 

I have four  pens.                   ฉันมีปากกาสี่ดาม 

She buys two  shirts.               เธอซื้อเสื้อเชิ้ตสองตัว 

He is the third person.               เขาเปนคนท่ีสาม 

We are the first  group.              พวกเราเปนกลุมแรก 

 It is  on  Rama  the 5th มันอยูท่ีถนนพระรามหา   road. 

They are twenty baht. มันราคาย่ีสิบบาท 

Please wait at the second building. กรุณารอท่ีตึกท่ีสอง 

Somsri is the first girl in this line. สมศรีเปนเด็กหญิงคนแรกใน

แถวนี้ 

Wichai lives in the fifth house. วิชัยอาศัยอยูในบานหลังท่ีหา 

The third bus has many students. รถบัสคันท่ีสามมีนักเรียน

มาก 
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เร่ืองที่ 4  การพูดประโยคที่มีจํานวนนับหรือลําดับที่ 

 ในการพูดประโยคท่ีมีจํานวนนับหรือลําดับท่ีนั้น จะใชโครงสรางประโยคในการพูด

เชนเดียวกับการเขียน  ดังนี้ 

 

ประธาน 

(Subject) 

กริยาชองที่ 1 

(Verb 1) (s ) 

กรรม (Objective) ความหมาย 

She washes four  skirts.              เธอซักกระโปรงสี่ตัว 

They live on the second  floor. พวกเขาพักอยูท่ีชั้นสอง 

He eats two oranges เขากินสมสองผล 

I   am the first child. ฉันเปนเด็กคนแรก 

We have  One million baht. เรามีเงินหนึ่งลานบาท 

 

 ใหนักศึกษาฝกอานออกเสียงประโยคจํานวนนับและลําดับที่ ดังตอไปนี ้

1. I have four  pens.     

2. She buys two  shirts.     

3. He is the third person. 

4. We are the first  group.   

5. It is on  Rama  the 5th

6. They are twenty baht. 

  road. 

7. Please wait at the second building. 

8.Somsri is the first girl in this line. 

9.Wichai lives in the fifth house. 

10.The third bus has many students. 

11.She washes four  skirts.    

12.They live on the second  floor. 

13.He eats two oranges 

14.I am the first child.  

15.We have One million baht. 
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Exercise  1   จับคูตัวเลข 1-9 ใหตรงกบัความหมายในภาษาองักฤษ  

 

9 one 

4 two 

2 three 

5 four 

1 five 

7 six 

8 seven 

6 eight 

3 nine 

 

Exercise  2   จับคูตัวเลขตอไปนี้ใหตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ  

 

12 ten 

14 eleven 

20 twelve 

21 thirteen 

79 fourteen 

100 nineteen 

10 twenty 

19 twenty-one 

13 seventy-nine 

11 one hundred 
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Exercise  3  จงเขียนตัวเลขเหลานี้เปนภาษาอังกฤษและฝกอานออกเสียงกับเพ่ือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 =             _______________________________________ 
 
 
 30      =             _______________________________________ 
 
  
 44      =             _______________________________________ 
 
  
 101    =            _______________________________________ 
 
 
 155    =            _______________________________________ 
 
 
 157    =           _______________________________________ 
 
 
 178    =          _______________________________________ 
 
 
 198    =          _______________________________________ 
 
 
 200   =          _______________________________________ 
 
 
 256   =          _______________________________________ 
 
 
 300   =          _______________________________________ 
 
 
 303   =         ______________________________________ 
 
 
 418   =         ______________________________________  
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Exercise 4 จับคูเลขลําดับที่ตอไปนี้ใหตรงกับภาษาอังกฤษ 

 

1 st the twelfth 

2 nd the twentieth 

3 rd the fourteenth 

4 th the twenty-third 

5 th the twenty-first 

6 th the nineteenth 

7 th the first 

8 th the twenty-second 

9 th the third 

10 th the second 

11 th the seventh 

12 th the thirty-first 

13 th the twenty-fourth 

14 th the sixth 

19 th the thirteenth 

20 th the fifth 

21 st the fourth 

22 nd the thirtieth 

23 rd the eleventh 

24 th the ninth 

30 th the eighth 

31 st the tenth 
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Exercise  5  เขียนเลขลําดับทีต่อไปนี้เปนภาษาอังกฤษ 

 

ลําดับที ่ เขียนเปนภาษาอังกฤษ 

 

ลําดับที่ 1  

 

ลําดับที่ 2  

 

ลําดับที่ 3  

 

ลําดับที่ 4  

 

ลําดับที่ 5  

 

ลําดับที่ 6  

 

ลําดับที่ 7  

 

ลําดับที่ 8  

 

ลําดับที่ 9  

 

ลําดับที่ 10  
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Exercise 6  เขียนประโยคตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ 

 

 1.  ฉันเปนคนที่หนึ่ง 

------------------------------------------------------------------ 

2. สมชายมีเสื้อเชิตสองตัว 

------------------------------------------------------------------- 

3. กระโปรงตัวนี้ราคาหนึ่งรอยบาท 

------------------------------------------------------------------- 

4. ฉันอยูที่ช้ันสอง 

------------------------------------------------------------------ 

5. บานของเขามีสามหอง 

------------------------------------------------------------------ 

6. เขาอยูหองที่สาม 

------------------------------------------------------------------- 

7. แมวตัวที่สี่เปนของฉัน 

---------------------------------------------------------------- 

8. ฉันมีนองสองคน 

------------------------------------------------------------- 

9. บานของฉันอยูที่ถนนพระรามสาม 

-------------------------------------------------------------- 

10. สมศรีมีหนังสือหาเลม 

----------------------------------------------------------------- 
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Exercise 7 Complete the sentences. 

 
1.   I have____________   dogs.  

      ฉันมีหมาหาตัว 

2.   She buys__________   skirts. 

      เธอซื้อกระโปรงสามตัว 

3.  They are ____________ baht. 

     มันราคาหนึ่งรอยบาท 

4.  Please wait at the __________ building. 

     กรุณารอท่ีตึกแรก 

5. Somsri is the ________ girl in this line. 

    สมศรีเปนคนท่ีหกในแถวนี้ 

6. Wichai lives in the __________ room. 

    วิชัยอาศัยอยูในหองท่ีหา 

7. The _____________ bus is full. 

    รถบัสคันท่ีสองเต็มแลว 

8. She washes  _________  dishess.   

    เธอลางจานสี่ใบ 

9.  My room is on the__________   floor. 

     หองของฉันอยูบนชั้นท่ีสอง 

10. We have __________________ baht. 

      เรามีเงินสองลานบาท 
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สาระสําคญั  
   คํานามและคําศัพทหมวดตาง ๆ เปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรูเก่ียวกับการใช

ภาษาอังกฤษและการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ผูเรียนรูจักคํานามและวิธกีารใช รวมท้ังคําศัพทเก่ียวกับวัน เดือน ป สี เครือญาติ 

เคร่ืองใชในชีวิตประจําวันและสภาพดินฟาอากาศอยางงาย  
 

ขอบขายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1    ลักษณะและวิธีการใชคํานาม 

 เร่ืองท่ี 2     คําศัพทเก่ียวกับ วัน เดือน ป 

 เร่ืองท่ี 3     คาํศัพทเก่ียวกับสี 

 เร่ืองท่ี 4    คาํศัพทเก่ียวกับเครือญาติ 

 เร่ืองท่ี 5    คาํศัพทเก่ียวกับเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 

 เร่ืองท่ี 6    คําศัพทเก่ียวกับสภาพดินฟาอากาศ 

 

  

 

 

บทท่ี  6 

คํานาม(Noun) 

และคําศัพทหมวดตาง ๆ 
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เร่ืองที่ 1   ลักษณะและวธิีการใชคาํนาม 

 คํานามคือ คําท่ีใชเรียกชื่อคน สัตว สิ่งของ หรือสถานท่ี  เชน  Tomas  dog  pencil  

orange  table  

 1.1  คํานามมี 2  ลักษณะ คือ 

                   คํานามนับได (Countable noun)  และคาํนามนับไมได  (Uncountable noun)  

 1.2  คํานามนับได         คือ  นามท่ีนับจํานวนได  ไดแก นามท่ีมีรูปรางนับเปนชิ้น       

ได และจะใช a, an นําหนาเมื่อไมเฉพาะเจาะจง และสามารถทําเปนพหูพจนได  เชน dogs 

tables  cats 

                                    

 

two cats 
http://www.aromdee.net/pic_upload/Jan0

9/p6026_1.jpg 

 

three dogs 
http://fwmail.teenee.com/cute/img6/2986.j

pg 

    

 

 

  four girls 
http://talk.mthai.com/uploads/2009/10/06/18

088-2.jpg 
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 six stars 
http://www.oknation.net/blog/home/blog_da

ta/663/21663/images/c6_1_b.jpg 

 

 

twelve roses 
http://www.zheza.com/uploads/userimages/

20080213/185557_248007.jpg 

 

 คํานามนับไมได      (Uncountable Noun ) เปนคํานามท่ีไมสามารถแยกนับจํานวน

 เปน หนึ่ง สอง สาม สี่ได  มักเปนคํานามท่ีมีรูปรางไมแนนอน หรือไมมีรูปรางเชน  

เชน water tea milk. 

 water tea milk. 

คํานามที่เปนของเหลว         

 

milk (นม) 

http://www.boxanddice.com.au/proje

cts/prototyping/milk_cup/milk_cup_l

g.jpg 

 

water (น้ํา) 

http://watersecretsblog.com/

archives/water-glass.gif 

 

Butter  (เนย) 

((http://www.moograssfarms.com/imag

es/garlic_butter_bse.jpg 
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คํานาม ที่มีขนาดเล็ก,ละเอียด    

 

 

sugar (น้ําตาล)

http://beaut.ie/blog/wp-

content/uploads/2009/01/sugar.jpg   

 

sand  (ทราย) 

http://www.rongit.com/images/knowle

dge/sand.jpg 

 

rice  (ขาว) 

http://www.chaoprayanews.com/wp-

content/uploads/2009/09/e0b882e0b98

9e0b8b2e0b8a7e0b984e0b897e0b8a2.j

pg 
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เร่ืองที่ 2   คําศัพทเก่ียวกับวัน เดือน ป 

2.1 คําศัพทเก่ียวกับวัน  Days of the Week 

                        1  สัปดาห  มี  7  วัน  ดังนี้ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คําอาน คํายอ 

วันอาทิตย Sunday ซันเด  SUN 

วันจันทร Monday มันเด  MON 

วันอังคาร Tuesday ทิวซเด  TUE 

วันพุธ Wednesday เว็นซเด  WED 

วันพฤหัสบดี Thursday เธอซเด  THU 

วันศุกร Friday ไฟร เด FRI 

วันเสาร Saturday แซท เทอเด SAT 

       

 

 

 2.2  คําศัพทเก่ียวกับเดือน   Months of the Year  

          1 ป มี 12 เดอืน  ดังนี้   

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คําอาน คํายอ 

มกราคม January แจนยัวรี Jan 

กุมภาพันธ February เฟบบัวรี Feb 

มีนาคม March มารช Mar 

เมษายน April เอ พริว Apr 

พฤษภาคม May เมย May 

มิถุนายน June จูน Jun 

กรกฎาคม July จูไล Jul 

สิงหาคม August ออ กัสท Aug 

กันยายน September เซบ็เทมเบอะ Sep 

ตุลาคม October ออคโทเบอะ Oct 

พฤศจิกายน November โนเว็มเบอะ Nov 

ธันวาคม December ดีเซ็มเบอะ Dec 
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 2.3  คําศัพทเก่ียวกับป   

 การอานตัวเลขจํานวนปในภาษาอังกฤษนั้น  เราจะแยกอานเปนคู  ๆ  ดังนี้ 
  ค.ศ.   1672  อานวา  sixteen  seventy – two 

  ค.ศ.    1782  อานวา   seventeen  eighty – two 

  ค.ศ.  1983  อานวา  nineteen  eighty – three 

  ค.ศ.    1990  อานวา   nineteen  ninety  

  ค.ศ.    2008  อานวา  two thousand and eight 

  ค.ศ.   1995  อานวา  nineteen ninety five  

 ในการแปลงป  พ.ศ.  ใหเปนป  ค.ศ.  เราสามารถทําไดโดยการนํา  543  มาลบออกจากป  

พ.ศ. จะไดป  ค.ศ.  เชน 

 ป  พ.ศ.  2536  ถาแปลงเปนป  ค.ศ.  จะได  2536 – 543  =  1993 

 ป  พ.ศ.  2536  จึงเปนปเดียวกันกับ  ป  ค.ศ.  1993 
 

 การเขียน  วัน  เดอืน  ป  นิยมเขียนได  2  รูปแบบ 
 

1.  แบบอังกฤษ  (English  Style)  เขียนโดยนําวันท่ีขึ้นตน  ตามดวยเดือนและป  ค.ศ.  เชน 

1 November  1998 

หรือ  1 / 11 / 98 

หรือ  1 – 11 – 98 

หรือ  1.4 – 98 

 การอานวันท่ีตองอานโดยใชตัวเลขแบบลําดับท่ีและการอานป  ค.ศ.  อานดวยเลข

จํานวนนับ  เชน 

 1  November  1998    =     The  first  of  November , nineteen  ninety - eight. 

                     วันท่ี  1  เดอืน  พฤศจิกายน  ค.ศ.  1998 

2.  แบบอเมริกัน  (American  English  Style)  เขียนโดยนําเดือนขึ้นตนแลวตามดวยวันท่ีและ

ป  ค.ศ.  เชน 

 November  1, 1998 = November  (the)  first, nineteen  ninety – eight. 

 หรือ  11 / 1 / 98 

 หรือ  11 – 1 - 98 
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ตัวอยางประโยค  

 I will  have  a  party  next  Sunday.

 It’s  

   

on

 I  was  born  

  the  tenth  of  April. 

in 

 It’s  

 April. 

on

 I  was born  

  the  twenty – first  of  April. 

in

 They will get marry 

  nineteen  seventy – three.  

next

 There are too many students 

 year. 

this

 We were teachers  

 year.  

last

ขอสังเกต 

 year.   

1. การบอกเก่ียวกับวันในภาษาอังกฤษ  จะใช   “on”  เสมอ  ไมวาจะพูดถึงวันท้ังเจ็ด

ในสัปดาห  หรือวันท่ีมีเดือนป  กํากับอยูดวยก็ตาม  เชน 

 My  birthday  is  on

 We  work  

  Sunday. 

on

 I  was  born  

  Monday. 

on

 She  came  here  

  the  tenth  of  May. 

on

2.  การบอก ชื่อเดือน  หรือป  โดยไมมีวันนั้นเราจะใช    “in”  เสมอ  เชน 

  the  first  of  December. 

 I  was  born  in

 I  was  born  

  June. 

in

3.  คําวา  “date”  ในภาษาอังกฤษ  หมายถึง  การบอกวันท่ีเฉพาะเจาะจง  คือ  บอก  

  nineteen  seventy – one.  

     ท้ัง  วัน  เดอืน  ป 

3. ชื่อวันและเดือน  ไมวาจะอยูสวนใดของประโยค  ตัวอักษรของคาํตองเขยีนดวย       

ตัวใหญเสมอ  เชน  Monday, Friday, December, June 
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ใหนักศึกษาฝกอานออกเสียงประโยคตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I will  have  a  party  next  Sunday.   

 It’s  on  the  tenth  of  April. 

 I  was  born  in  April. 

 It’s  on  the  twenty – first  of  April. 

 I  was born  in  nineteen  seventy – three.  

 They will get marry next year. 

 There are too many students this year.  

 We were teachers  last year.   
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เร่ืองที ่3  คําศัพทเก่ียวกับสี (Color/Colour) 

คําศัพท คําอาน ความหมาย 

Red 

 

เรด สีแดง 

Yellow 

 

เยลโล สีเหลือง 

Green 

 

กรีน สีเขียว 

Blue 

 

บลู สีน้ําเงิน 

Light blue 

 

ไลท-บลู สีฟา 

Black 

 

แบล็ค สีดํา 

Brown 

 

บราวน สีน้ําตาล 

Dark brown 

 

ดารค-บราวน สีน้ําตาลเขม 

Purple 

 

เพอ เพิล สีมวง 

Gray 

 

เกรย สีเทา 

White 

 

ไวท สีขาว 

Pink พิงค สีชมพู 
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ตัวอยางประโยค 

 

 

The sea is blue.  

http://www.212cafe.com/freewebboard/user_

board/chaba50/picture/00018_52.jpg  

 

Her hair is red. 

http://www.ladysquare.com/uploads/poonoi/2008-

06-27_215022_mygr01.jpg 

 
 

 

The yellow bird  is on the tree. 

http://fpec.brinkster.net/wordpress/wp-

content/themes/LivingOS_UPSILON/ 

smoothgallery/images/slides/yellowbird2_wm.jpg 

 
This is a pink rose. 

 
http://images.google.co.th/ -Red_rose.jpg 

 
            

                

 

This T shirt is light blue. 

http://images.google.com/imgres?imgurl 

=http://library.stlukes.org/images/L500_LightBlue_

Flat_Front_06.jpg 

http://images.google.com/imgres?imgurl�
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เร่ืองที่  4    คําศัพทเก่ียวกับเครือญาติ 

 

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-เคลิ ลุง 

grandfather แกรนด-ฟา-เทอร ตา 

grandmother แกรนด-มารเทอร ยาย 

son ซัน ลูกชาย 

daughter    ดอท-เทอร ลูกสาว  

parents พา-เร็นท ผูปกครอง 

children ชิล-เด็น ลูกหลายคนไมระบุเพศ     

 

                  

                            http://pixton.com/th/img/comic/_07x99kown7rz0pt8.png?1244929681 
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ตัวอยางประโยค 

 
http://variety.teenee.com/ 

foodforbrain/img3/64340.gif 

 

I have two son and a 

daughter. 

 

ฉันมีลูกชาย 2คน  

และลูกสาว 1คน 

 
http://www.copthailand.com/images/ 

rsgallery/display/police1.jpg.jpg 

 

 

Her uncle is a police man. 

 

 

ลุงของเธอเปนตํารวจ 

           

 

His sister is a singer. 

 

พี่สาวของเขาเปนนักรอง 

             
http://blog.eduzones.com/images/ 

blog/jipatar/20090112142029.jpg 

 

 

My father is an enginner. 

 

 

พอของฉันเปนวิศวกร 

             
                                                                                                                                         

 

 

My mother is a manager.  

  

 

 

แมของฉันเปนผูจัดการ 
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เร่ืองที่  5   คําศัพทเก่ียวกับเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 

 

คําศัพท คําอาน ความหมาย 

 

bottle  

 

 
ขวด 

 http://www.queensjournal.ca/media/ 

stories/v135/i14/bottled-water.jpg 

 

spoon and fork   

 

 
ชอนและซอม

http://zenbackpacking.net/Faltware/ 

REITiSet.jpg  

 

 

glass 

 

 
แกว 

http://ecx.images-amazon.com/ 

images/I/31QNGY7X6pL._SL500_AA280_.jpg 

 

 

Plate/Dish 

 

  
จาน 

http://www.healthyplates.com/art/daisy-plate-

lg-y.jpg 
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คําศัพท คําอาน ความหมาย 

 

 

pan 

 

 
กระทะ 

http://www.gadgetvenue.com/wp-content/ 

uploads/2008/11/digital-thermoter-pan.jpg 

 

 

oven 

 

 
เตาอบ 

http://www.lakewoodconferences.com/direct 

/dbimage/50196797/Toaster_Oven.jpg 

 

 

 

 

rice cooker 

 

 
หมอหุงขาว 

http://www.comparestoreprices. 

co.uk/images/br/breville-rc2.jpg  
 

 

 
 

electric pot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมอน้ํารอนไฟฟา 

http://www.pamperedkitchenchefaid.com/ site/ 

745900/uploaded/nwp360-thermal-pump-

pot.jpg 
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คําศัพท คําอาน ความหมาย 

 

 

toaster 

 

 

  

 
ที่ปงขนมปง  

http://janeheller.mlblogs.com/toaster.jpg 

 

 

refrigerator 

 

 
ตูเย็น 

http://www.sinsiamelectronics.com/ 

catalog/images/SJ-D46N.jpg 

  

   
 

sink 

 
    

 

 

 

อางลางมือ 

http://www.tradeplumbing.co.uk/ 

assets/images/rak_cer/RAKCeramic 

KitchenSinkGourmentSink1Big.jpg 

  

  

cupboard 
 

 

 

   

 

  
ตูเก็บถวยชาม

http://tang.skidmore.edu/documents/images/a-

g/ez_dutch_cupboard_lg.jpg 
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คําศัพท คําอาน ความหมาย 

 
 

chair 

 

 

 
เกาอ้ี 

http://www.konteakifurniture.co.uk/ 
images/solid_oak_dining_chair.gif 

 

 

bench 

 

 

 

 
มานั่งยาว 

http://www.oxfordgarden.com/html/images 

/more_primaries/SIG60_signature%205ft 

%20bench_silo_07.jpg 

 

 

table 

 

 

 

 
โตะ 

http://www.ppwoodworker.com/Art%20 

&%20Craft%20Library%20Table_1.jpg 

 

 
 

lamp 

 
 

 
โคมไฟ 

http://reigninggifts.com/images/ 

AutumnBeadedLamp4034324.jpg 
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คําศัพท คําอาน ความหมาย 

 

 

bed 

 
 

 
เตยีง 

http://www.gowfb.com/images/prod_alts/thumbs/ 

Seville_Platform_Bed_Cappuccino.1209544031.jpg 

 
 

 

pillow 

 

  
หมอน 

http://www.bostonherald.com/blogs/ 

sports/rap_sheet/wp-content/uploads 

/2009/08/27348_pillow.jpg 

 

 

Blanket 

 

 
http://www.made-in-china.com/image 

/2f0j00lvLQKMUIhPceM/Coral-Fleece-Blanket-

MX001-.jpg 

 
 

wardrobe 

 

 
ตูเสื้อผา 

http://learners.in.th/file/com6440/ wardrobe.jpg 
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ตัวอยางประโยค 

   

 

    

    

           

   

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 I eat rice with a spoon and a fork. 

 This is a glass of water. 

 The water is in a bottle. 

 I fry an egg on a pan. 

 She sleeps on a bed. 

 We sit on a bench. 

 The girls sits on a chair. 

 The books are on the table. 

 Those cups are in a cupboard. 

 He puts his shirt in a wardrobe. 

 The cat sleeps in a blanket. 

 The lamp is on a table. 

 The boy clean his plate in a sink. 

 She bakes two breads in a toaster. 

 The pillow is on a bed. 

 I put an apple in a refrigerator. 

 She puts a cake in an oven. 

 We cook rice in a rice cooker. 

 I boil water in an electric pot. 
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เร่ืองที่ 6   คําศัพทเก่ียวกับสภาพดินฟาอากาศ 

คําศัพท คําอาน ความหมาย 

cloudy   เมฆมาก 

windy   ลมแรง 

sunny   แดดจา 

cold  อากาศหนาวจัด 

warm  อากาศอบอุน 

rainy  ฝนหนัก 

 

 โครงสรางประโยค จะใชกริยาในโครงสราง   Present  Simple Tense 

 S  +  V 1    …………เชน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

It’s sunny today. 

   วันนี้แดดรอน 

It’s cold today. 

วันนี้อากาศเย็น 

It’s windy today. 

วันนี้ลมแรง 
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โครงสรางประโยค จะใชกริยาในโครงสรางของ   Future  Simple Tense 

 S  +  will  +V 1  +  (o)  +  …………  เชน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

โครงสรางประโยค  to  be  going  to 

 จะใช  to  be  going  to  บรรยายเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดวยเชนกัน 

              is 

S  +     am     +   going  to  +  V 1   +  (o)  +  ………………… 

             are 

   It  is  going  to  rain  in  an  hour. 

   ฝนกําลังจะตกในอีกหนึ่งชั่งโมง 

   It  is  going  to  warm when  the  sun  rise. 

   อากาศจะอบอุนขึ้น เมื่อพระอาทิตยขึ้น 

 

 

 

Today  there  will  be  windy. 

 วันนี้จะมลีมแรง 

 The  wind  will  not  be  strong. 

 ลมจะไมแรง 

 The  south  will  have some  rain   

 in  the  afternoon. 

 ทางใตจะมีฝนเล็กนอยในตอนบาย  
 



92 
 

Exercise 1  นําคําศัพทตอไปนี้ใสลงในชองวางใหถูกตอง 

      lion     tiger       soap      chair        milk       apple    coffee     shoe        rice 

      sand     bed       comb     pepper     soup    sugar     duck       book       butter  

      beer     water 

 

คํานามนับได คํานามนับไมได 
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Exercise 2    choose the correct answer 

1. ขอใดเปนคํานามนับไมได  

a. books  

b.  birds 

c.  milk 

d.  rose  

2. ขอใดเปนคํานามนับไมได  

a.  radio 

b.  coffee 

c.  king 

d.  John  

3. ขอใดเปนคํานามนับไมได  

a.  frog 

b.  salt 

c.  pineapple 

d.  policeman  

4. ขอใดเปนคํานามนับไมได  

a.  tomato 

b.  hand 

c.  air 

d.  student  
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5. ขอใดเปนคํานามนับได  

a.  bus 

b.  sand 

c.  cheese 

d.  rice  

 

6. ขอใดเปนคํานามนับได  

a.  tea 

b.  rock 

c.  water 

d.  computer  

7. ขอใดเปนคํานามนับได 

a.  boy 

b.  sugar 

c.  water 

d.  butter 

8.  ขอใดเปนคํานามนบัได 

a.  beer  

b.  milk  

c.  water 

d.   radio 
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9.  ขอใดเปนคํานามนบัได 

a.   elephant  

b.   sand 

c.  water 

d.   soup 

 

10.  ขอใดเปนคํานามนบัได 

a.  beer  

b.  milk  

c.  water 

d.  apple   

 

Exercise 3  โยงคูคําศัพทและและความหมายใหถูกตอง 

 

คําศพัท ความหมาย 

Sunday วันอังคาร 

Monday วันพฤหัสบดี 

Tuesday วันเสาร 

Wednesday วันอาทิตย 

Thursday วันศุกร 

Friday วันจันทร 

Saturday วันพุธ 
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Exercise 4  โยงคูคําศัพทและและความหมายใหถูกตอง 

 

คําศพัท ความหมาย 

January ตุลาคม 

February กรกฎาคม 

March พฤศจิกายน 

April สิงหาคม 

May มกราคม 

June ธันวาคม 

July กันยายน 

August พฤษภาคม 

September กุมภาพันธ 

October เมษายน 

November มีนาคม 

December มิถุนายน 
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Exercise 5   จงเขียนประโยคตอไป นี้ใหเปนภาษาอังกฤษ 

 

1. ฉันเกิดวันอาทิตย 

--------------------------------------------------------------- 

2. นองสาวของฉันเกิดวันจันทร 

-------------------------------------------------------------- 

3. พอของฉันเกิดป 1959 

------------------------------------------------------------- 

4. ฉันเกิดป  1980 

------------------------------------------------------------- 

5. พ่ีชายของฉันเกิดวันที ่1 มกราคม 1978 

------------------------------------------------------------ 

6.  บานของฉันอยูที่ถนนพระราม 3 

------------------------------------------------------------ 

7.  หองของฉันอยูที่ช้ันสอง 

------------------------------------------------------------ 

8.  บานของฉันมีสองช้ัน 

------------------------------------------------------------ 

9. ฉันมีนองชายหนึ่งคน 

----------------------------------------------------------- 

10. บานฉันมีหาคน 

------------------------------------------------------------ 
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 Exercise  6  โยงคูคําศัพทและและความหมายใหถูกตอง 

 

คําศพัท ความหมาย 

Red สีขาว 

Yellow สีชมพู 

Green สีแดง 

Blue สีเขียว 

White สีเหลือง 

Pink สีเทา 

Gray สีน้ําเงิน 
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Exercise  7   What color is this? 

What color is this? 

 

Answer 
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Exercise  8  ใชคําศัพทตอไปนี ้ เติมคําในประโยคใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

1. The sky is _______________________.(น้ําเงิน) 

 

2. These roses are___________________.(แดง) 

 

3. This shirt is_____________________.(ขาว) 

 

4. My cat is________________________.(น้ําตาล) 

 

5. His hair is_______________________.(ดํา) 

 

6. That  pen is_____________________.(เทา) 

 

7. This room is____________________.(เหลือง 

 

8. I love this ______________________ skirt.(เขยีว) 

 

9. This beautiful  book is ___________.(ชมพู) 

 

10. My teacher wear ________________shirt.(สม) 

 

    

orange red        green      pink      white     gray      blue  

brown          black     yellow 
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Exercise 9   ใหนักศึกษาเลาเร่ืองในครอบครัวโดยเขียนเปนภาษาอังกฤษงาย ๆ 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยาง 

พอของฉันเปนพอคา     แมของฉันเปนแมบาน    ฉันเปนลูกคนที่หน่ึง    

ฉันอายุสิบหาป  ฉันมีนองสาวและนองชาย  นองสาวอายุสิบป และนองชายอายุหกป  

พอและแมของฉันทํางานหนัก ฉันและนองชวยพอแมทํางาน เรารักพอและแมของเรา   
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Exercise 10 What is this? 

What is this? 

 

Answer 
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Exercise 11   Match  the  weather symbols  and  the  words. 
 
  

1 6 
 
 
 
 
 
 
 
2 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 8 
 
 
 
 
 
 
 
4 9 
 
 
 
 
 
 
 
5    10 

 
 
 
 
 

 

A shade 
B stormy 
C thunderstorm 
D cloudy 
E cold 
F hot 
G sunshine 
H warm 
I rainy 
J shower 
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สาระสําคญั  
 การรูจักและเขาใจความหมายของสัญลักษณท่ีใชท่ัวไป เปนทักษะพื้นฐานในการ

เรียนรูเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ผูเรียนรูจักและเขาใจความหมายของสัญลักษณท่ีใชท่ัวไปไดอยางถูกตอง 
 

ขอบขายเนื้อหา 
 เร่ืองท่ี 1   สัญลักษณตามทองถนน 

 เร่ืองท่ี 2   สญัลักษณตามโรงพยาบาล  

 เร่ืองท่ี 3   สญัลักษณบริเวณโรงเรียน 

 เร่ืองท่ี 4  สัญลักษณตามรานอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่7 

สัญลักษณ 
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 เร่ืองที่ 1   สัญลักษณตามทองถนน 

 

สญัลักษณ ความหมาย 

            

No Entry 

หามเขา 

              

One Way 

เดินรถทางเดยีว 

 

No traffic allowed. 
Also, No Entry from both 
directions 
หามรถว่ิงทั้งสองทาง 

  

Two Way 
รถว่ิงสองทาง 

 

Through Traffic 
รถตรงไป 

 

Turn left or right 

ไปซายหรือขวา 

 

No U-Turn allowed 
หามกลับรถ 

 

U-Turn 
กลับรถได 
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No Right Turn 
หามเล้ียวขวา 

 

Turn Right  
เล้ียวขวาได 

 

No Left Turn 
หามเล้ียวซาย 

 

Turn Left  
เล้ียวซายได 

 

No Parking 
หามจอดรถ 

 

No Standing/No Stoping 
หามหยุด 

 

Speed Limited 
(In 80 KM per Hour) 
จํากัดความเร็วที่ 80 กม/ชม. 

 

Vehicle width restrictions.  
This one specifies 2 
meters. 
จาํกัดความกวางรถไมเกิน2 เมตร 

 

 

Vehicle Height 
restrictions. 
This one says 3.5 meters 
จํากัดความสูงรถไมเกิน 3.5 เมตร 
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Stop   
ปายหยุด 

 

Give Way 
ใหทาง 

 

Exit 
ทางออก 

 

End of Restrictions. 

(as specified in the earlier 
sign) 

 

No Exit 

 

CAUTION 

ปายเตือนใหระวัง 

 

Danger Electric shock 
risk 

อันตราย ระวังไฟฟาดูด 

 

Emergency phone sign 

โทรศัพทฉกุเฉิน 

 

Fire Telephone 

พบไฟไหมใหโทรศัพทแจง 

 

Reserved Parking 

ที่จอดรถเฉพาะผูพิการ 
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No Parking 

หามจอดรถ 

 

Parking Here 

 

  

Roundabout 

 

End of Meridian Two-Way 

 

Alert drivers to the presence of 
pedestrian dense areas. Pedestrian 
symbol slows down traffic. Signs 
make the roads safer. 
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เรื่องที่ 2   สัญลักษณตามโรงพยาบาล  

สัญลักษณ ความหมาย 

 

Exit for emergency use only 

ทางออกฉกุเฉิน 

 

Fire Exit 

ทางออกกรณีไฟไหม 

 

Exit 

ทางออก 

 

Entrance 

ทางเขา 

 

Hospital 

โรงพยาบาล 

 

Hospital Entrance 

ทางเขาโรงพยาบาล 

 

 

Danger 

เขตอันตราย 

 

Poison 

ยาอนัตราย 

 

Wash Hand Here 

ที่ลางมือตรงน้ี 

 
In 

ทางเขา 

 

Out 

ทางออก 
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Patient Parking Only 

ที่จอดรถเฉพาะคนไข 

 

Caution Wet Floor & Cleaning 
Sign                                           
ระวังพ้ืนเปยก 

 

No Smoking 

หามสูบบุหรี่ 

 

No Mobile Phone 

หามโทรศัพท 

 

horn prohibited 

หามใชแตร 

     

Pull   ดึง 

Push  ผลัก 

 

Stairway 

ทางขึ้นบันได 

 

Elevator 

ทางขึ้นชั้นเล่ือน 
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Escalator 

บันไดเล่ือน 

 

Telephone 

ท่ีโทรศัพท 

 

Cafeteria 

ท่ีรับประทานอาหาร 

 

Lobby 

ท่ีนั่งพัก 

 

Restroom 

หองน้ํา 

 

female/ ladies/ women toilet 

หองน้ําหญิง 

 

male gents men toilet 

หองน้ําชาย 
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เร่ืองที่ 3   สัญลักษณบริเวณโรงเรียน 

สญัลักษณ ความหมาย 

 

School Zone 

เขตโรงเรียน 

 

Library 

หองสมุด 

 

Recycle bin 
ถังใสขยะท่ีนํามาใชใหมได 

 

Trash or Dust bin 
ถังใสขยะ 

 

put the litter in the bin 

ใสขยะลงถัง 

   

Roundabout 
วงเวียน 

 

Watch out for children 

ระวังเด็ก 

   

Please keep off the grass 

อยาเหยียบหญา 

 

Toilet 

หองน้ํา 
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 เร่ืองที่ 4  สัญลักษณตามรานอาหาร 

 

สญัลักษณ ความหมาย 

 

Restaurant 

รานอาหาร 

 

No pets allowed 

หามนําสัตวเล้ียงเขา 

 

Reserved 

จองแลว 

 

No smoking 

หามสูบบุหร่ี 

 

Telephone 

โทรศัพท 

 

Restaurant 

รานอาหาร เชา กลางวัน เย็น 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

Exercise 1   จงใสความหมายใหตรงกับปายสัญลักษณ 
 
1  

 

11  
 

2  

 

12  
 

3  

 

13  

 
4  

 

14  

 
5  

 

15  

 
6  

 

16  
 

7  

 

17  
 

8  

 

18  

 
9  

 

19  

 
10  

 

20  
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Exercise 2    จงบอกความหมายของปายสัญลักษณและสถานท่ีพบเห็นปายสัญลักษณ 

 

 

Symbol/sign 

 

Meaning 

In
 th

e 
st

re
et

 

A
t t

he
 h

os
pi

ta
l 

A
t t

he
 sc

ho
ol

 

A
t t

he
 re

st
au

ra
nt
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สาระสําคญั  
 การพูดขอรอง การออกคําสั่ง และการขอโทษ เปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรู

เก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ผูเรียนพูดขอรอง  ออกคําสั่ง และ ขอโทษ ไดอยางถูกตอง 
 

ขอบขายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1   การพดูขอรองและการตอบรับ 

 เร่ืองท่ี 2   การออกคาํสัง่และการตอบรับ  

 เร่ืองท่ี 3   ประโยคขอโทษและการตอบรับ 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี  8 

การขอรอง การออกคําสั่ง 

และการขอโทษ 
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เร่ืองที่ 1      การพูด ขอรอง  Request  และการตอบรับ 
 

 ในการพูดขอรองเพื่อใหผูอ่ืนใหความชวยเหลือบางอยางแกเรามีสํานวนการพูด  เชน 

 

ตัวอยางประโยค ความหมาย 

1.1  ประโยคขอรอง  เชน 

 Please open the window. 

 Please wash these dishes. 

 Quiet please. 

 Speak louder,please. 

           Can  you help me?, please. 

            Will you help me? , please.  

            Could you help me?, please. 

            Would you help me?, please.  

 

 

     กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ 

     กรุณาลางจานดวยคะ 

     ไดโปรดเงียบดวยคะ 

      กรุณาพูดเสียงดัง ๆ หนอยคะ 

 

 

                 กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ 

 

1.2  การตอบรับ  เชน 

            Alight. 

            No problem 

 

ไดคะ 

ไมมีปญหาคะ 

 

ตัวอยางประโยค ความหมาย 

            Yes, sure. 

 O.K. 

           Yes, certainly. 

            With pleasure. 

 

     ไดแนนอนคะ 

     ตกลงคะ/ ไดคะ 

     ไดแนนอนคะ 

     ดวยความยินดีคะ 
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ตัวอยางประโยค 

1. Susan:            Please open the window. 

                                            กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ 

                 Tomas:           O.K. 

                    ไดครับ 

 2.   Peter:              Quiet please. 

                                        กรุณาเงียบหนอยครับ 

                   Student:          Yes, sure. 

                                         ไดครับ 

 3.  Jackson:           Speak louder,please. 

                                             กรุณาพูดเสียงดัง ๆ หนอยครับ 

      Robert:             Yes, certainly. 

           ไดแนนอนครับ 

 4.  Tom:          Could you please send me a book? 

                                         สงหนังสือใหผมหนอยไดไหมครับ 

      Suda:          With pleasure. 

                                         ดวยความยินดีคะ 

 5. Dan:   Will you help me? , please. 

               กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ  

    Carolyn:   No problem. 

                                     ไมมีปญหาคะ 

 6. Ken:  Can  you help me?, please. 

                                    ไมมีปญหาคะ 

     Suda:  Alight. 

                                    ไดคะ 
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เร่ือง  2     การออกคําสั่ง และการตอบรับ 

 ในการพูดออกคําสั่ง มีสํานวนในการพดู  เชน 

 

ตัวอยางประโยค ความหมาย 

2.1 ประโยคคําสั่ง  เชน 

Come here. 

Stop. 

Sit down. 

Stand up. 

Stand in a line. 

Don’t rush. 

     Listen. 

     Look. 

     Be quiet. 

     Be careful. 

     Don’t forget your homework. 

2.2 การตอบรับ  เชน 

     O.K. 

     Alright. 

     Yes. 

 

 

 

     มานี ่

     หยุด 

     นั่งลง 

     ยืนขึ้น 

     เขาแถว 

     ไมตองรีบ/อยารีบ 

     ฟงนะ 

     ดูนะ 

     เงียบ ๆ  

     ระมัดระวังดวย 

     อยาลืมการบานของเธอนะ 

 

 

 

                   ไดคะ 

 

 

****  ขอสังเกตุ 

 ในการพูดประโยคคําสั่งท่ีสุภาพ จะตองใช   Please   ดวยเสมอ 
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ตัวอยางประโยคคาํสั่งที่สภุาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 3   ประโยคขอโทษและการตอบรับ 
    ในการพูดขอโทษมีสํานวนในการพูด  เชน 

 

ตัวอยางประโยค ความหมาย 

3.1  ประโยคขอโทษ เชน 

      Sorry. 

     I'm sorry.  

     I do apologize.  

     Please forgive me.  
   

 

    ขอโทษ  

 
      ฉันขอโทษ 

 
   กรุณายกโทษใหฉัน     

3.2 การตอบรับ เชน  

     That’s all right. 

     It ' s O.K. 

     Don' t worry.  

     
     
          ไมเปนไรหรอก  

    ไมตองกังวลไปหรอก  

กรุณาบอกชื่อของคุณใหฉันดวย         Please   tell  me   your    name. 

กรุณาปดประตู :                                  Please  close   the door. 

กรุณาเปดไฟ  :                                     Please   turn  on  the  light. 

กรุณาปดไฟ :                                       Please   turn off  the   light. 

กรุณาปดโทรทัศน :                             Please    turn off  the  television. 

กรุณามองดูสิ่งนี้ :                                Please   look   at   this. 

กรุณาตามฉันมา:                                  Please  follow   me. 

กรุณาเงียบ:                                          Please  be   quiet. 

โปรดระมัดระวัง:                                Please   be   careful. 

กรุณาทําความสะอาดหองนี้:               Please   clean  this   room.          
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ตัวอยางประโยค 

 I’m sorry. I don’t know the answer. 

 ขอโทษคะ ดิฉันไมทราบคําตอบคะ 

 I’m sorry. I’m late. 

 ขอโทษท่ีมาสายคะ 

 I’m sorry. I forget to do my homework. 

 ผมขอโทษครับ ผมลืมทําการบานครับ 

      

Exercise 1  เติมคําในชองวางใหถูกตอง 

1.        _____ ____open the window.                กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ      

2. Please_________these dishes.                กรุณาลางจานดวยคะ 

3. ________ please.                                      ไดโปรดเงียบดวยคะ 

4. ______________,please.                          กรุณาพูดเสียงดัง ๆ หนอยคะ 

5.        Can  you _______ me?,   please.             กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ 

6.         ______you help me? , please.            กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ 

7.         __________you help me?, please.               กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ 

8.         Would you help me? ,  _________.           กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ  

9.       Yes, ____________.                                    ไดแนนอนครับ 

10.       With   ____________.                                 ดวยความยินดีคะ 

11.     __________.                                                  ไดคะ 

12.     No ___________                                           ไมมีปญหาคะ 
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Exercise  2 ใหนักศึกษาเขียนประโยคคําส่ังตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ 
 

ประโยคคําส่ัง เขียนเปนภาษาอังกฤษ 
กรุณาบอกชื่อของคุณใหฉันดวย   
 

 

กรุณาปดประตู 

 

 

กรุณาเปดไฟ 

 

 

กรุณาปดไฟ 

 

 

กรุณาปดโทรทัศน 
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Exercise 3   จับคูโดยการเลือกความหมายของประโยคใหถูกตอง 

 

ประโยค ความหมาย 

กรุณาบอกชื่อของคุณใหฉันดวย  Please   turn  on  the  light. 

 

กรุณาปดประตู Please    turn off  the  television. 

 

กรุณาเปดไฟ Please   look   at   this. 

 

กรุณาปดไฟ Please   clean  this   room.  

 

กรุณาปดโทรทัศน Please   tell  me   your    name. 

 

กรุณามองดูสิ่งนี้ Please   be careful. 

 

กรุณาตามฉันมา Please  be   quiet. 

 

กรุณาเงียบ Please  close   the door. 

 

โปรดระมัดระวัง Please   turn off  the   light. 

 

กรุณาทําความสะอาดหองนี้ Please  follow   me. 
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    Exercise  4  ใหนักศกึษาเลือกคําตอไปนี้เตมิลงในชองวางใหถูกตอง 

                       
    
 
 

  

 

 

 

1.  _____________________________ .I don’t know the answer. 

 ขอโทษคะ ดิฉันไมทราบคําตอบคะ 

2.  ______________________________. I’m late. 

 ขอโทษท่ีมาสายคะ 

3.  _____________________________. I forget to do my homework. 

 ผมขอโทษครับ ผมลืมทําการบานครับ 
                            

4. ______________________________.    It ' s O.K. 

           กรุณายกโทษใหฉันดวย       

5.  ______________________________.     That’s all right. 

           กรุณายกโทษใหฉันดวย 

 

 

 

Sorry.               I'm sorry.          I do apologize.    Don' t worry.  

 

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

 

               

    
     
 



126 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระสําคญั  
 การใช Tense อยางงายในการสรางประโยคความเดยีวเพือ่เลาเร่ืองเก่ียวกับตนเอง เปน

ทักษะพื้นฐานในการเรียนรูเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 ผูเรียนเขาใจ และสามารถสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเร่ืองเก่ียวกับตนเองไดอยาง

ถูกตอง 

 

ขอบขายเนือ้หา 
   
 เร่ืองท่ี 1  การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเร่ืองเก่ียวกับตนเอง 

     โดยใช   Present Simple Tense   

 เร่ืองท่ี 2    การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเร่ืองเก่ียวกับตนเอง 

     โดยใช   Present Continuous Tense 

 เร่ืองท่ี 3   การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเร่ืองเก่ียวกับตนเอง 

     โดยใช   Future Simple Tense   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่9 

ประโยคความเดยีว 
Simple Sentence 
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เร่ืองที่ 1    การสรางประโยคความเดียวเพ่ือเลาเร่ืองเก่ียวกับตนเอง    

โดยใช   Present Simple Tense   

       

  ประโยคความเดยีว หรือเอกัตถประโยค  Simple  Sentence หมายถึง ขอความท่ี

พูดออกไปแลว มใีจความเดยีว    เปนประโยคท่ีมีประธานตัวเดียว  และกิริยาตัวเดยีว เชน  

   My name is Suda.          ฉันชื่อสุดา 

  I am Suda.   ฉันคือสุดา 
  

  ประโยคความเดยีวจะประกอบไปดวย ประธาน และกริยา  สําหรับในสวนของ

กรรม   สวนเติมเต็ม และสวนขยายอ่ืนๆนั้น    สามารถนําไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสม

ของแตละโอกาส โดยมีหลักการใชดังนี้ 

2

1. 2

หลักการใช Present Simple Tense 

ใชพูดถึงเหตุการณหรือการกระทําท่ี เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา หรือ เกิดขึ้นเปนประจําซ้ําไป

ซ้ํามา2

   I drink a lot of milk. (ฉันดื่มนมเยอะ) 

 เชน 

2. 2ใชกับการกระทําท่ี ทําจนเปนอุปนิสัย หรือ ใชเพื่อแสดงความถ่ีของการกระทําตางๆ2

   I always go to school by the school bus. (ฉันไปโรงเรียนโดยรถโรงเรียนเสมอ) 

 โดย

เรามักใชกับ คํากริยาวิเศษณแสดงความถ่ีมาชวยในการแสดงความถี่ของการกระทํา เชน 

3. 2ใชกับเหตุการณหรือการกระทําท่ี เปนความจริงตลอดไปหรือเปนกฎทางธรรมชาติ  2

    Sun rises in the east.  (ดวงอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก) 

โดย

ไมจําเปนวาการกระทํานั้นๆ กําลังเกิดขึ้นในขณะท่ีพูดหรือไม เชน 

4. 2ใชเมื่อตองการพูดถึง ตารางเวลา (Schedule) หรือ แผนการ (Plan) ท่ีไดวางไว 

   My class starts from 9.00 am until 4.00 pm. 

เชน 

  (ชั้นเรียนของฉันเร่ิมตอนเกาโมงเชาไปจนถึงสี่โมงเย็น) 

5. 2ใชในการ แนะนาํ บอกแนวทาง หรือ สอน2

   Go straight and turn left on the next corner. 

 เชน  

  (เดินตรงไปแลวเล้ียวซายตรงหัวมุมขางหนา 
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การสรางประโยค Present Simple Tense 

 
  

3

2

โครงสราง 

  

ประโยคบอกเลา 

  

  

Subject + Verb1 

 
I / You / We / They  rice. eat 

He / She / It  you. loves 

  

3

2

โครงสราง 

ประโยคปฏิเสธ2

  

    

Subject + do/does + not + Verb1 

 
I / You / We / They  do not   rice. eat 

He / She / It  does not    you. love 

  

3

 

โครงสราง 

  

ประโยคคําถาม   

Do/Does + Subject + Verb1? 

 
I / you / we / they  Do eat rice?   

he / she / it  Does you? love 

  

3

 

โครงสราง 

  

ประโยคคําถาม   

Who/What/Where/When/Why/How + do/does + Subject +Verb1? 

 

Wh- 

Why I / you / we / they do rice? eat  

Why he / she / it  does you? love  

 

*คําปฏิเสธรูปยอของ do/does not คอื don’t และ doesn’t 
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ตัวอยางการใช  Present Simple Tense   เลาเร่ืองเก่ียวกับตนเอง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My name is Suda.                                           ฉันชื่อสุดา 

I get up at six o’clock everyday.                     ฉันต่ืนนอนเวลา 6 นาฬิกาทุกวัน   

I am a student.         ฉันเปนนักเรียน 

I walk to school every day.       ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน 

I live in Kanchaburi.        ฉันอาศัยอยูท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

I  drink milk every morning.       ฉันดื่มนมทุกตอนเชา 

I always eat pizza for lunch.   ฉันกินพิซซาเปนอาหารกลางวันเสมอ 

I fry an egg for dinner.                                    ฉันทอดไขสําหรับอาหารเย็น 

I don’t like durian.    ฉันไมชอบทุเรียน 

I like to go to the market.   ฉันชอบไปตลาด 

I like to swim.     ฉันชอบวายน้ํา 

My sister doesn’t like to swim.  นองสาวของฉันไมชอบวายน้ํา 
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เร่ืองที่ 2    การสรางประโยคความเดียวเพ่ือเลาเร่ืองเก่ียวกับตนเอง 

โดยใช   Present Continuous Tense 

หลักการใช Present Continuous Tense 

1. 2ใชกับเหตุการณหรือการกระทําที่ กําลังดําเนินอยูในขณะที่พูด ตอเน่ืองไปเร่ือยๆและจบในอนาคต2

 She 

 โดย

อาจจะใช Adverbs of Time (คํากริยาวิเศษณบอกเวลา) บางคํา เชน now, at the moment, right now, at 

present, these days เปนตน เขามาชวยในประโยคดวย เชน  

is going

2. 

 to the office at the moment.          (ตอนน้ีหลอนกาํลงัจะไปสํานักงาน) 

  ใชเพื่อพูดถึงเหตุการณหรือการกระทําที่ กําลังจะเกิดขึน้ในอนาคตอันใกล2

  I 

 เชน  

am doing

3. 

 my homework this evening.            (ฉนัจะทําการบานเย็นน้ี)  

  ใชแสดงเหตุการณหรือการกระทําที่ ผูพูดมั่นใจวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางแนนอน2

  She 

 เชน  

is going

4.   กริยาที่ไมใชใน Continuous Tense  (กริยาที่ไมตองเติม ing )  

 to Chiengmai tonight.                   (หลอนจะเดินทางไปเชียงใหมคืนน้ี) 

 ไดแก กริยาที่แสดงการรับรู  แสดงภาวะของจิตใจ ความรูสึก   หรือสัมพันธภาพ   เชน  

hear ไดยิน 

love รัก 

remember จําได  

see เห็น hate เกลียด 

recognize รูจัก 

feel รูสึก 

know รู 

contain บรรจุ 

smell ไดกลิ่น 

understand เขาใจ  

old บรรจุ 

belong เปนของ 

seem ดูคลายกับวา 

own มี, เปนเจาของ 

look ดูคลายกับวา 

possess มี, เปนเจาของ 

appear มีทาทางวา 

suit เหมาะ 

matter มีความสําคัญ 

fit เหมาะ  

taste ไดรส, รูรส 

belive เชื่อวา 

เมื่อตองการใชกริยาเหลาน้ี ใหใช   present simple   เทาน้ัน เชน 

• We don't see anything here.  (ไมใช We’re  not seeing...)  

• Do you hear the noise?   (ไมใช Are you hearing...)  

• I smell something burning.  (ไมใช I am smelling...)  

• The cat feels ill.    (แมวตัวน้ันไมสบาย)  

• The cat looks ill.   (แมวตัวน้ันดูทาไมสบาย)  

• The dog appears ill.   (สุนัขตัวนั้นทาทางไมสบาย)  
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2

  

วิธีการสรางประโยค Present Continuous Tense 

  

3

 

โครงสราง 

  

ประโยคบอกเลา  

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

 

I am  to him. talking 

You / We / They are  newspaper. reading 

He / She / It is  on the bed.  sleeping 

  

3

 

โครงสราง 

  

ประโยคปฏิเสธ   

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

 

I not am to him. talking 

You / We / They not are newspaper. reading 

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

  

3

 

โครงสราง 

  

ประโยคคําถาม   

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

 

I Am to him? talking 

you / we / they Are newspaper? reading 

he / she / it Is on the bed? sleeping 

  

3

  

โครงสราง 

  

  

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

2ประโยคคําถาม 
Who 

 

Wh- 

I am talking to? 

What you / we / they are reading? 

Where he / she / it  is sleeping? 
  

*คําปฏิเสธรูปยอของ is / am / are not คอื isn’t, aren’t และ aren’t 
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ตัวอยางการใช  Present Continuous Tense  เลาเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  Today is Sunday.    

  วันน้ีเปนวันอาทติย 

  I’m reading cartoons now.   

  ฉันกําลังอานหนังสือการตูน 

  My mother is preparing food in the kitchen.  

  แมของฉันกําลังเตรียมทําอาหารอยูในครัว 

  She is cutting meat with the knives. 

  เธอกําลังห่ันเน้ือดวยมีด 

  My sister is sweeping the floor. 

  นองสาวของฉันกําลังกวาดพื้น 

  My brother is bathing his little dog.  

  นองชายของฉันกําลังอาบน้ําลูกหมาเล็กๆของเขา 

  My friends are watching their favorite television program. 

  เพื่อนของฉันกําลังดูโทรทัศนรายการโปรดของเขา 
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เร่ืองที่ 3   การสรางประโยคความเดียวเพ่ือเลาเร่ืองเก่ียวกับตนเอง   

โดยใช   Future Simple Tense 
 

หลักการใช Future Simple Tense 

1. 2เมื่อพูดถึงเหตุการณหรือการกระทําที่จะเกิดขึ้นในอนาคต2

  I will go to the bank tomorrow. (ฉนัจะไปธนาคาร ในวันพรุงน้ี) 

 โดยมักใชกับ Adverb of Time  เชน 

tomorrow, next…, soon, shortly, later และอ่ืนๆ เชน  

2. 2ใชกับประโยคที่ตัดสินใจในขณะที่พูด โดยไมไดวางแผนมากอน2

  I think I will buy a new dress next month.  

 เชน  

  (ฉันคิดวาฉันจะซื้อชุดใหมเดือนหนา) 

3. 2อาจใช  “to be going to” แทน will/shall ใน Future Simple Tense

 เมื่อ3

  

กลาวถึง แผนการ หรือ ความต้ังใจ3

   He is going to have a new car next month. 

  (เขากําลังจะไดรถใหมในเดือนหนา) 

 เชน  

   I am going to leave him alone for a while. 

  (ฉันจะปลอยใหเขาอยูคนเดียวสักพัก) 

  เมื่อ3กลาวถึง เหตุการณที่เชื่อจะเกิดขึ้นอยางแนนอน3

   Your ice cream is going to melt in a minute. 

  (ไอศกรีมของคุณกําลังจะละลายในนาทีขางหนาน้ี) 

 เชน  

  3เมื่อกลาวถึง การคาดคะเน3

   They are going to scream if they know you’re here.  

  (พวกเขาคงตองกรีดรองออกมาถารูวาคุณอยูที่น่ี) 

 เชน  
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2

  

วิธีการสรางประโยค Future Simple Tense 

  

3

 

โครงสราง 

  

ประโยคบอกเลา   

Subject + will/shall + Verb1 

 
They  wil/shalll to the movie tonight. go 

She  will/shall today. read 

  

3

 

โครงสราง 

  

ประโยคปฏิเสธ   

Subject + will/shall + not + Verb1 

 
They  will/shall not   to the movie tonight. go 

She  will/shall not   today. read 

  

3

 

โครงสราง 

  

ประโยคคําถาม   

Will/Shall + Subject + Verb1? 

 
they  Will/Shall go to the movie tonight?   

she  Will/Shall today? read 

  

3

 

โครงสราง 

  

ประโยคคําถาม   

Who/What/Where/When/Why/How + will/shall + Subject +Verb1? 

 

Wh- 

Where they will/shall tonight? go  

What she  will/shall today? read  
  

*คําปฏิเสธรูปยอของ will/shall not คอื won’t และ shan’t 
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ตัวอยางการใช   Future Simple Tense  เลาเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  It  will  rain  soon.  

  ฝนกําลังจะตกในไมชาน้ี 

  I  think  I  will  stay  at  home .   

  ฉันคิดวาฉันจะอยูบาน 

  I  will read a new book.  

  ฉันจะอานหนังสือเลมใหม 

                  My sister  will  write  a  letter  to  her  friend.  

  นองสาวของฉันจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนของเธอ 

  She won’t draw the picture this morning. 

  เธอจะไมวาดรูปเชานี้ 

  My brother won’t play football today. 

  นองชายของฉันจะไมเลนฟุตบอลวันนี้ 

  He will  cleans his room.  

  เขาจะทําความสะอาดหองของเขา 

                   My friends will  have lunch  at  the  restaurant  at  noon.  

  เพื่อนของฉันจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่รานอาหารเที่ยงน้ี 

  My mother will prepares food for this breakfast.   

  แมของฉันจะเตรียมอาหารสําหรับเชานี้               

  I will always love her.  

  ฉนัจะรักเธอเสมอ 
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Exercise    ใหนักศึกษาฝกเขียนเลาเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง โดยใช Present Simple Tense   

        Present Continuous Tense  และ Future Simple Tense   
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สาระสําคญั  
  การใชประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ  คําสรรพนาม คําบุพบท และ

คําคุณศัพท  เปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรูเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถใชประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ  

คําสรรพนาม คําบุพบท และคําคุณศัพท  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 

 

ขอบขายเนือ้หา 
   
 เร่ืองท่ี 1    คําสรรพนาม  (Pronouns) 

 เร่ืองท่ี 2    คาํบุพบท  

 เร่ืองท่ี 3    คําคุณศัพท 

 เร่ืองท่ี 4    ประโยคคําถาม และประโยคคําตอบ  

 
 
 
 
 
 
 

บทที ่10 

ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ 

คําสรรพนาม คําบพุบท และคําคุณศพัท  
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เร่ืองที่ 1   คําสรรพนาม (Pronouns) 

 

  Pronoun ( คําสรรพนาม )  คือคําที่ใชแทนคํานาม เพื่อหลีกเลี่ยงการกลาวถึงซ้ําซาก หรือ

แทนสิ่งที่รูกันอยูแลวระหวางผูพูด ผูฟง   หรือแทนสิ่งของที่ยังไมรู หรือไมแนใจวาเปนอะไร   เชน 

  I, you, he, she, it, we, they, me, her, him, them, our เปนตน 

  สรรพนามที่ใชแทนบุคคลหรือสิ่งของในการพูดสนทนา มี 3 บุรุษคือ 

   บุรุษที่ 1    ไดแกตัวผูพูด    I, we 

   บุรุษที่ 2     ไดแกผูฟง    you 

   บุรุษที่ 3    ไดแกผูที่พูดถึง สิ่งที่พูดถึง     he, she. it , they 

รูปท่ีสัมพันธกันของคาํสรรพนาม 

รูปประธาน  รูปกรรม Possessive Form 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 

 

ตัวอยางประโยค  

 I saw a red book in that bin. It’s

 (It ในประโยคที่สองแทน a red book และ mine แทน I  ในประโยคที่หน่ึง ) 

 My father and my brother like to swim. 

 mine.  

 ฉันเห็นหนังสือสีแดงอยูในถังขยะใบน้ัน  มันเปนของฉัน   

They swim whenever they

 (they ในประโยคที่สอง แทน My father และ my brother ในประโยคที่ 1) 

 can. 

 พอและนองชายของฉันชอบวายน้ํา พวกเขาไปวายน้ําทุกคร้ังที่มีโอกาส  

 Somsak likes to play the guitar. He plays it every day. 

 สมศักด์ิชอบเลนกีตาร เขาเลนมันทุกวัน 

 (He ในประโยคที่สอง แทน Somsak  และ it ในประโยคที่สอง แทน the guitar                          

 You are not yourself

 วันน้ีคุณไมเปนตัวของคุณเอง 

 today.  

 (1yourself  แทน You are) 
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เร่ืองที่ 2    คําบุพบท  

  คําบุพบท (Prepositions) หมายถึง คําที่ใชนําหนาคํานาม หรือคําที่ทําหนาที่เหมือน

คํานามในประโยค เพื่อขยายความใหชัดเจนยิ่งขึ้น  

คําบุพบท  มี 3 ประเภท  

 1.  คําบุพบทบอกเวลา  (Prepositions of Time)                                                                            

  in   ใชกับ เดือน ป และฤดู  

   The weather is cold in December.  

   อากาศหนาวในเดือนธนัวาคม  

   We fell hot in April.  

   เรารูสึกรอนในเดือนเมษายน  

  on   ใชกับวัน และวันสําคัญ  

   We study English on Wednesday.  

    เราเรียนวิชาภาษาอังกฤษในวันพุธ  

   We can see Santa uncle on Christmas Day.  

   เราสามารถพบคุณลุงซานตาในวันคริสตมาส 

  at ใชกับ เวลา ( บอกเวลาตามนาฬิกา และบอกชวงของนาฬิกา )  

   The sun is on our heads at noon.  

   ดวงอาทิตยอยูบนศีรษะของเราในตอนเที่ยงวัน  

   Somsak goes to work at seven thirty.  

   สมศักด์ิไปทํางาน เวลา 7.30 น.  

 2. คําบพุบทบอกสถานท่ี  (Prepositions of Place)  

  in ใน , อยูใน  

   I live in Ratchaburi.  

   ฉันอาศัยอยูในจังหวัดราชบุรี  

   The dog is in the cage.  

   สุนัขอยูในกรง 

  on บน , อยูบน  

   The bird is on the tree.  

    นกอยูบนตนไม 
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   A picture is on the wall.  

   รูปภาพอยูบนฝาผนัง 

  at  ท่ี , อยูท่ี  

   There are many students at that school.  

    มีนักเรียนจํานวนมากที่โรงเรียนน้ัน  

   They work at this office.  

   พวกเขาทํางานที่สาํนักงานแหงน้ี 

3. คําบุพบทอื่นๆ   (Prepositions  อื่นๆ)  

  under   ลาง , ขางลาง , ใต , ขางใต  

   The dog is sleeping under the tree.  

    สุนัขกําลังนอนหลับอยูใตตนไม 

   My books are under that table. 

   หนังสอื(หลายเลม)ของฉันอยูใตโตะตัวน้ัน 

  with    ดวย , กับ  

  He writes with his pen.  

  เขาเขียนดวยปากกา 

   My mother cuts meat with a knife. 
   แมของฉันห่ันเน้ือดวยมีด 

 by   โดย  

  I go to school by motorcycle.  

  ฉนัไปโรงเรียนดวยรถมอเตอรไซค  
   They eat noodles with chopsticks. 
   พวกเขากินกวยเตี๋ยวดวยตะเกียบ 
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เร่ืองที่ 3    คําคุณศัพท  (Adjectives) 

 

  คําคุณศัพท หรือ  Adjectives  เปนคําขยายคํานามที่ใชบอกลักษณะตาง  ๆ  ของ คน  สัตว 

สิ่งของ  หรือสถานที่  วางไวได  2  ตําแหนง  คือ 

  1.  หลัง  V  to  be เชน Susan  is  short. 

             This  pen  is  pink. 

  2.  หนาคํานาม  เชน   These  are  red  flowers. 

             She  is  a  Chiness  girl. 

 

การวางตําแหนง  คุณศัพท  (Adjectives)  ท่ีมีมากกวา  1  คํา 

  ในการวาง  คุณศัพท  Adjectives  ที่มีมากกวา  1  คํา  หนาคํานามที่ตองการขยายน้ัน 

ตัวขยายที่สําคัญมากที่สุดจะอยูติดกับคํานามมากที่สุด  และไลเรียงลงมาเร่ือย  ๆ  ดังน้ี 

 

5 4 3 2 1  

Quantity 
Quantity Size , Shape Color Noun Noun 

ordinal  No. cardinal  No. 

first three old big grey leather shoes 

first two handsome tall dark Thai man 

 

1. รองเทาหนังสีเทาขนาดใหญและเกา  3  คูแรก:  First  three  old  big  grey  leather shoes. 

2. ผูชายไทยผิวคล้ําสูงหลอ  2  คนแรก:  First  two  handsome  tall  dark  Thai mans. 

 

ขอสังเกต   

 ในการใชแตละคร้ังไมจําเปนตองมี  adjective  ครบทุกตัวแตตองจําไววาคํานามที่ตองการขยายจะ

อยูทายสุด  ตัวขยายที่สําคัญมากที่สุดจะอยูติดกับคํานามและไลเรียงมาเร่ือย  ๆ บางคร้ังหนา  ordinal  

number  จะเปน  possessive  adjective  ก็ได   

เชน My  second  difficult  long  Thai  lesson. 

 บทเรียนภาษาไทยทีย่ากยาวบทที่สองของฉัน 

 Your first beautiful short white silk dress. 

 ชุดสั้นผาไหมสีขาวสวยงามชดุแรกของคณุ    

1. 

2. 
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คําคุณศัพทที่ใชบรรยายลักษณะบุคคล เชน 

 

General  appearance 

Height 

Hair  style 

Eyes 

Clothes 

Patterns. / Shades 

Body 

Skin 

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

tall,  medium,  short 

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

blue,  dark,  brown, hazel   

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

plain,  spotted,  striped,  checked,  flowery  patterned   

slim,  fat  stocky,  average 

black,  white,  brown 

 

ตัวอยางประโยค  

 

            Subject  +  has / have  +  got + adj + N 

 

 The  men  have  got  short  dark  hair. 

 พวกผูชายมีผมสั้นสีดํา 

 The  women  have  got  their  long  dark  hair  in  identical  cups  on  their  heads. 

 พวกผูหญิงที่มีผมยาวสีดํามวนผมเปนถวยอยูบนศีรษะเหมือนกัน 

 The  two women  are in tradditional  Thai  style  custome. 

 ผูหญิงสองคนแตงกายแบบไทย 

 The  women  on  the  left  has  got  long  violet  skirt. 

 พวกผูหญิงที่อยูทางซายมือใสกระโปรงสีมวง 
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เร่ืองที่ 4    ประโยคคาํถาม และประโยคคําตอบ  

ประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวย  Wh-questions  ไดแก 

1.Who(ใคร) 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนบุคคลและบุคคลนั้นจะตองทําหนาที่เปนประธานของประโยค เชน 

 Who is your friend?    ใครคอืเพื่อนของคณุ 

 Tom is my friend. ทอมคือเพื่อนของฉัน 

 

2. Whom (ใคร) 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนบุคคลและบุคคลนั้นจะตองทําหนาที่เปนกรรมของประโยค 

 Whom did you kick? คุณเตะใคร 

 I kick Bob.  ผมเตะบอบ  

 

3. Whose (ของใคร) 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนบุคคลที่เปนเจาของ 

 Whose shirt is this? เสื้อเชติน้ีของใคร 

 This shirt is John's. เสือ้เชติน้ีของทอม 

 

4. What (อะไร) 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนสิ่งของ เวลา ความคิดฯลฯ 

 What is your name? คุณชื่ออะไร 

 My name is Suda. ฉันชื่อสุดา 

 What time is it?  เวลาอะไร 

 It 's three o'clock. เวลาสามโมง 

 

5.Which  (สิ่งไหน อันไหน) 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบที่เฉพาะเจาะจงเพราะจะมีคําตอบใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง 

 Which shirt do you like best? The green or the red. คุณชอบเสื้อเชิตตัวไหน สีเขียวหรือสีแดง 

 The green one.  สีเขียว 
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6.  Why  (ทําไม) 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนเหตุผลโดยมากมักจะตอบ  because 

 Why do you come late?  ทําไมคุณมาสาย 

 Because I get up late.  เพราะฉันต่ืนสาย 

 

7.  Where  (ท่ีไหน) 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบ เปนสถานที ่

 Where will you go next week? อาทิตยหนาคุณจะไปไหน 

 I will go to Japan next week. อาทิตยหนาฉันจะไปประเทศญ่ีปุน 

 

8.  When  (เมื่อไร) 

เปนคําถามที่ตองการคาํตอบเปน วัน และเวลา 

 When will you go to Japan? คุณจะไปประเทศญ่ีปุนเมื่อไร  

 I will go to Japan next week. ฉันจะไปประเทศญ่ีปุนอาทิตยหนา 

 

9.  How (อยางไร) 

เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนอาการ หรือวิถีทาง 

 How are you?  คุณเปนอยางไรบาง 

 I am fine.  ฉันสบายดี 

 How much/many =  ถามมากเทาไร 

 How tall  = ถามความสูง 

 How far   = ถามระยะทาง 

 How wide  = ถามความกวาง 

 How often  = ถามความถี่ บอย 

 How old  = ถามอายุ 
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Exercise  1  จงใสคําสรรพนามท่ีเปนกรรมและสรรพนามท่ีแสดงความเปนเจาของลงในตาราง 

 

Persons First  Person Second  Person Third  Person 

สรรพนามที่ใชเปน 

ประธาน I 

we 
you 

she          

it 

he           

 they 

สรรพนามที่ใชเปน 

กรรม       

สรรพนามที่ใชแสดง 

ความเปนเจาของ       

 

Exercise  2  จงเติมคําสรรพนามตอไปน้ี ลงในชองวาง  

 She        She      We   He   It’s       it’s      his      yourself   They

 

    them              

1. Suda is a good student. _____ likes to read a lot. 

2. Somsak  loves ___ dog. 

3. I saw a red book in that bin. _____

4. My sister and my brother like to sing. 

 mine.  

______ sing whenever they

5. Somsak likes to play football. _____ plays it every day. 

 can. 

6. You are not  ________

7. Linda likes to cook. _______ cooks whenever she can. 

  today. 

8. Tom doesn’t like English because_______ very difficult. 

9. My sister and I like to read cartoons._______ read them every day. 

10. Those roses are beautiful. I like _______. 
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Exercise  3  จงเติมคําบุพบทตอไปน้ี ลงในชองวาง  

 with   with  by  in  in at  at  on  on  under   
 

1. We fell hot _______ Summer. 

2. The dog is sleeping_______ the tree. 

3. We study English _______ Wednesday. 

4. Suda sitting _______ a chair. 

5.  We have lunch ______ noon. 

6. Tom go to school ______7.30. 

7. I live________ Ratchaburi. 

8. They go to school _______ bus.  
9. They eat rice _______ fork and spoon.  
10.  He writes ______ his pen. 
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Exercise 4  จงเรียงคําคณุศัพทและแตงประโยคตอไปน้ี ใหถูกตอง 

 1.    new   small   First  shoes   three   brown   leather  .  

        ____________________________________________.  

 2.   First  two  pretty  small  white  Chiness  woman.  

       ____________________________________________.    

3.   hair   The  have   women  got  red short    . 

      ____________________________________________. 

4.   their The  on women  identical   have  in got   cups long  dark  hair  their  heads. 

      ____________________________________________________. 

5.   style  tradditional  two  The  women  Thai  are in    custome. 

       _____________________________________________. 

6.   violet  The  the   women  got   on left  has skirt long    . 

       _______________________________________________. 

7.   English  difficult  second    long  My  lesson. 

       _____________________________________________. 

8.   silk  Your short  beautiful white dress first. 

       ______________________________________________. 

9.   My  difficult  long  Thai  second  lesson. 

      ______________________________________. 

10. first  dress  Your short white silk beautiful. 

      _________________________________________. 
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Exercise 5  จงเลือกคําตอไปน้ี เติมลงในประโยคคําถาม ใหถูกตอง 

What    What    How   Whom   When   Why   Whose   Who    Where Which 

 1.   ________is your friend?   Suda is my friend.   

 

 2.  _______did you hit?   I hit Bob.    

 

 3.  ________shirt is this?  This shirt is John's.   

 

  4.  ________is your name?   My name is Suda.   

 

 5.  _________time is it?    It 's three o'clock.   

 

  6.  _________shirt do you like best? The green or the red.  The green one.  

   

 7.  _________do you come late?    Because I get up late.    

 

  8.  ________ will you go next week?    I will go to Japan next week.   

 

  9.  ________ will you go to Japan?  I will go to Japan next week.   

 

  10. _________ are you?   I am fine.    
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Exercise 6    จงแตงประโยคคําถามและประโยคคําตอบตอไปน้ี 

1.  คุณชื่ออะไร                  ฉนัชือ่แดง 

2. เสื้อตัวน้ีราคาเทาไร        เสื้อตัวน้ีราคา 300 บาท 

3. คุณสูงเทาไร                   ฉันสูง 150   เซน็ติเมตร 

4. คุณมาที่น้ีบอยไหม         ฉันมาที่น่ีทุกวัน 

5. คุณต่ืนนอนกี่โมง                  ฉันต่ืนนอนตอน 6 โมงเชา 

6. คุณชอบสีอะไร                      ฉันชอบสีชาว 

7. คุณจะไปเชียงใหมเมื่อไร        ฉันจะไปเชียงใหมอาทิตยหนา 

8.  คุณอายุเทาไร                         ฉันอายุ 25 ป 

9.  ตอนน้ีเวลาอะไร                     เวลา 9 โมงเชา 

10.  รานอาหารเปดกี่โมง               รานอาหารเปด 6 โมงเชา               



แบบทดสอบหลังเรียน 
Post-test 

 

เลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1.  A  :  Thank  you. 
B  :  _______________________. 

a. You’re  welcome 
b. I’m  sorry 
c. O.K 

2.  A  :  ________________________ 
B  :  That’s  all  right. 
 a.  I’m fine 

b. I’m  sorry 
c. How  are  you? 

3.  A  :  I  live  in  Ratchaburi.   
    Where  do  you  live? 

B  :  ________________________. 
a. In  Ratchaburi  too 
b. You’re welcome 
c. Thank you 

4.  A  :  Good  morning. 
B  :  _______________________. 

a. Good  afternoon 
b. Good  morning 
c. Good night 
 

5.  A  :  How  are  you? 



 B  :  _______________________. 
a. How  are  you? 
b. I’m  fine, thanks 
c. And you? 

6. Bill.    :  Tom, this  is  Bob. 
Tom.  :  Nice  to  meet  you. 
Bob.   :  _____________________. 

a. How  do  you  do? 
b. Nice  to  meet  you  too 
c. Nice to meeting you too 

7.    Linda.    :  Tom, this  is Ken  Woods.   
       Tom.     :  How  do  you  do, Sir? 
       Ken .     :  ___________________. 

a. I’m  fine, thanks 
b. How  do  you  do? 
c. Nice  to  meet  you 

8. A  :  Fine, thanks.  And  you? 
B  :  _________________________. 

a. Not  bad 
b. Good morning 
c. Good afternoon 

9.  Louis  :  Hi! Laura,How are you? 
Laura:    Hi! Louis. I’m not  so well.________.   

a. I  have a  fever. 
b. I  have a good luck. 
c. I  have a new friend. 

 
10.  A  :  I  am  a  nurse.  What’s  your occupation ? 
     B  :  ________________________. 



a. I  live  in  Petchaburi 
b. I  am  a  teacher 
c. I  am  a  woman 

11.  My  name is __________________. 
       I’m  __________________  years. 

a. 17, Suda 
b. Suda, 17 

        c.Petchaburi,17 
12.  Miss Suda:  See you later. 
      Mr.Tom: __________.    

a. Yes, see you 
b. Yes,thank you 
c. Yes,You’re welcome 

13. Miss Cathy :  Give my regards to Mr. A.J. 
 Miss Suda :______________.     
 a. Yes, I do 
 b. Yes, I will 
 c. yes, alright 
14. Miss Carolyn: Hope to see you soon, bye. 
 Mr. Dan: ________________.            
 a. Yes, I will 
 b. Yes, I hope so 
 c. Yes,thank you 
15. Miss Aliz:      I wish you luck. 
          Mr.Bob:        _____________,Good bye.  

 a.  You too 
 b.  You will  
 c.  You wish 



16.Miss Cathy:  Well,Thanks for the information.   
   Mr. Dan:      _________________, Good bye.         

 a.  I call you later  
 b. You’re welcome 

      c.  Thanks for the  information 
17. Miss Kate: I look forward to hearing from you.   
     Mr. Danael:  ______________________ .         

 a.   I’m much obliged to you  
 b.   I’ll speak to you tomorrow  
 c.   I look forward to hearing from you too         

18. Mr. Ken: What a nice party! 
     Miss Suda: _________________. 

 a.  Thanks for coming  
 b.  I’m glad you liked it 
 c.  Thank you for inviting me 

19.  Mr.Ken:    Thanks for the meal. 
     MissSuda:  ____________________. 

 a. That’s all right 
 b.  I’m glad you liked it 
c.  It’s nice of you to say so 

20. Miss Suda:  I must be going_____________ . 
     Mr.Tom:     You’re welcome.   

 a.   I’m glad you liked it 
 b.  It’s nice of you to say so 

 c.  Thank you for this lovely meal 
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เฉลยแบบฝกหัดบทที่ 1-10 
 

บทท่ี1  
Exercise 1   Complete the conversation. 
    (จงเติมบทสนทนาที่เกี่ยวกับการทักทายใหสมบูรณ)  

1. Linda:   Good morning.   

    John:     Good morning.   

2. Louis:  Good afternoon.       

   Jack:     Good afternoon.   

3. Susan: Good evening.   

     Laura: Good evening.   

4.  John:     Good night. 

    Linda:   Good night.  

5.  Bobby ทักทาย Jinny ซ่ึงเปนเพื่อนใหม ในเวลา 09.00 น.  

Bobby:  Good morning, Jinny.  

6.   Jinny พบกับ David ซ่ึงเปนหัวหนางานในเวลา 13.00 น.   

Jinny:   Good afternoon, Mr.David.   

7.   Susan กลาวลา Daddy  กอนเขานอน   

 Susan: Good night.  

 Daddy:  Good night. 

8.  Mr.Sam:    Good morning,Mr.Jack. I’m glad to meet you .                                     

9.   Mr.Joey :  Good afternoon, Mr. Smith. Nice to know you,  too.                    

10.   Bobby ทักทาย Jinny ซ่ึงเปนเพื่อนใหม ในเวลา 10.00 น.  

  Bobby: Good morning, Jinny.How are you?  

  

Exercise 2   Complete the conversation. 



    (จงเติมบทสนทนาที่เกี่ยวกับการทักทายใหสมบูรณ)   

  

1.      Amnath: Hello, My name is Amnath. 

      Nipon:    Hello, I’m Nipon.Nice to know you. 

     Amnath:  Nice to know you too. Are you a new student? 

      Nipon:    Yes, Are you a new student, too? 
      Amnath: Yes. 
2.  Mr.Jack:  Good  morning  Mr.Tee. 

   Mr.Tee:   Good  morning.  Mr.Jack  How  are  you  today?                       

   Mr.Jack:  I,m fine.Thank you.  And  how  are  you? 
   Mr.Tee:   Fine, thank  you.  
3. Susan: Good  evening, Laura.  How  are  you? 

Laura:  Good  evening, Susan. Not so well.  I  have  a  fever.             

Susan:  Take  care  of  yourself.  You ought  to  see   the  doctor. 

Laura:   I will. 

 

Exercise 3  จับคูคําศัพทและความหมายใหถูกตอง 

Hello สวัสดี 

How are things? เปนไงบาง 

How’re you doing? เปนอยางไรบาง 

How’s life?   เปนอยางไรบาง 

How’s everything?   เปนอยางไรบาง 

What’s new? มีอะไรใหม  ๆ  ไหม 

What’s up?   ทําอะไรอยู 

Very well,thank you.    สบายดจีริง  ๆ  ขอบคุณ 

Not bad. ไมเดือดรอน, ก็ไมเลว 



Not much.   ไมมอีะไรพเิศษ 

That’s too bad.   แยจังเลย 

Exercise 4   จับคูคําศัพทใหถูกตอง 

 

A B 

Good morning. 

 

สวัสดีตอนเชา 

Good afternoon.   

 

สวัสดีตอนบาย 

Good evening,   

 

สวัสดีตอนเย็น 

Good night. 

 

ราตรีสวัสดิ์ 

 

Exercise 5  จงเติมความหมายของคําศัพทตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Good morning    สวัสดีตอนเชา     

 Good afternoon       สวัสดีตอนบาย 

 Good evening          สวัสดีตอนเย็น 

 Good night              ราตรีสวัสดิ์ 
 



บทท่ี 2   
Exercise 1  Complete the following dialogue about Introducing. 

 

1. A:  How are you? 

   B:  Fine,thank you.and you

    

? 

2. A:  How do you do? 

   B:  

  

How do you do? 

3. Anna:       Lizzy,this is my friend,Tommy. 

       Lizzy:       Hello,Tom.Nice to meet you.

Tommy:   

  

 

Hello,Lizzy.Nice to meet you too. 

4. Jack:       Bob, I’d  like you

                  Clinton.              

 to meet my  friend, 

Bob:       How  do  you  do? 

Clinton: 

  

How  do  you  do? 

    5. Tom:     Carolyn, this  is my friend,Ken

Carolyn:  Hi.  I’m  glad  to  meet  you. 

. 

 Ken:      Hi.  I’m  glad  to  meet  you

Exercise 2 Complete the conversation. 

 , too. 

    

 Sopa:  Good morning. My name is Sopa.   

 Siree: Good morning

 Sopa: 

 . I’m Siree. How do you do?                                         

How do you do

 Siree: 

? It’s nice to meet you. 

It’s nice to meet you

 

, too. 

Exercise 3 Match the situation in A and expressions in B correctly. 

  (จับคูสถานการณใน A  และ B ใหถูกตอง) 

 



A คําตอบ B 

4. Nice to see you. 

5. It’s a lovely day, isn’t it? 

6. How are you today? 

7. All right, thanks. 

8. Just fine. How are you. 

 

        

        

D 

 

A 

        

        

B 

 

E 

        C 

A:วันน้ีอากาศดีจังเลยนะ 

B:วันน้ีเปนอยางไรบาง 

C:สบายดี แลวคุณละ 

D:ยินดีที่ไดพบคุณ 

E:สบายดี ขอบคุณ 

 

Exercise 4 Write a short conversation for each of the following. 

   

Situation A บุคคล 2 คน ทกัทายและแนะนําตนเอง  

 A : Good morning,I’m Alizbeth. 

 B : Good morning,I’m Coco. Nice to know you.          

 A : Nice to know you,too. What’s  your  job?   

 B : I’m a nurse. 

 

Situation B Peter แนะนํา Tony ใหรูจักกับ Laura 

 Peter  : Tony,this is my friend,Laura. 

 Tony  : Hello. Laura, Glad to know you. 

 Laura : Hello. Tony,  Glad to know you too. 

   

 

 

 

 

 

Exercise 5 Ordering Dialogues below 



        (เรียงลําดับบทสนทนาขางลางใหถูกตอง) 

 

ประโยค ตอบ 

A: How do you do. I’m Louis. Nice to  

      meet you. 

B: May I introduce myself? My name  

     is Peter. 

C: I’m a secretary. How about you? 

D: How do you do. Nice to meet you  

     too. What’s you job? 

E: I’m an engineer. Where are you  

     from? 

F: I’m from Bangkok, Thailand? 

G:I’m from India. And you? 

      B 

      A 

      D 

      C 

      E 

      G 

      F 

Exercise 6  Introducing Yourself. 

(Open answers) 

 

Exercise 7  Interview your best friend and take notes while interviewing  

(Open answers) 

 
บทท่ี 3   

 
 
 
 
 
   
 
 
 
Exercise 2  Complete the following dialogue about leave taking . 

Exercise 1   
1.(c.)     2.(a.)    3.(b.)  4.(b.)  5.(a.)     6.(a.)    7. (c.)   
8.(c.)      9.(b.)  10.(a.) 11.(a.)  12.(a.)  13.(b.)  14.(b.)  
15.(b.) 16.(b.)  17.(a.) 18.(c.) 19.(b.)  20.(c.)   

 



1. Miss Suda:       See you later. 

   Mr.Tom:          Yes, 

2. Miss Cathy :    Give my regards to Mr. A.J. 

see you. 

   Miss Suda :    

3. Miss Carolyn:  

  Yes, I will. 

Hope to see you soon

     Mr. Dan:     Yes, I hope so. 

, bye. 

4. Miss Aliz:         I wish you luck. 

   Mr.Bob:           You too

5. Miss Suda:       I’m much obliged to you.  

,Good bye.  

   Mr.Tom:          Not at all

   Miss Suda:       Good bye.    

. 

6.  Miss Kate:    I look forward to hearing from you

      Mr. Danael:  I’ll speak to you tomorrow.          

.     

Miss Kate :   Good bye.  

7.  Miss Suda:   I must be going. Thank you for this lovely meal. 

     Mr.Tom:      You’re welcome.

8.  Miss Sue:      Have a nice trip.   

   

    Mr. Jack:       Thank you

     Miss Sue:      Bye. 

,Bye. 

9.   Miss Lauca:     Have a good time,Joe.                             

    Mr. Joe:         Thank you

      Miss Lauca:   Good bye. 

, Good bye. 

10. MissCarolyn: That was one of the best meals I’ve ever eaten.      

      Mr.Dan:        It’s nice of you to say so

11. Mr. Ken:   

.  

     Miss Suda:    I’m glad you liked it. 

     What a nice party! 

12. Mr.Tom:      Thank you for inviting me. 

     Mr.Dan:  

13. Mr.Tom:      Good night. 

    Thanks for coming. 

     Mr.Dan:       Thank you

    

, Good night.    

14. Miss Anna:   Sleep well.Good night.  



      Mr. Bill:      Good night

15. Miss Sue:      Have a good dream. Good night.   

.            

Mr. Jack:       Thank you

 

, Good night. 

บทที่ 4 

Exercise1  จงเขียนตัวพิมพใหญ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

Exercise2  จงเขียนตัวพิมพเล็ก 

 a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z 

Exercise3  จงเขียนตัวเขียนใหญ 

 ……………………………………….. 

Exercise4  จงเขียนตัวเขียนเล็ก  

…………………………………………  

Exercise 5 จงเขียนสระแทในภาษาอังกฤษ 

a e i o u  

Exercise 6  จงสรางคําโดยใชสระประสมตอไปนี ้

1.    ee :  meet   2.  a_e : fade      3. oo : boot      4.ull :  bull  5.o_e : bone    6. i_e : fine       

7. oi : coin      8. ou :  round    

Exercise 7  จงนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระแท   

 1.  a :  da     2.  e :  me   3.  i  :  hi   4.  o :  go    5. u :  ru 

Exercise 8   จงนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระแท  และตัวสะกด    

 cat   van   ten   get  hit   six  dog   pot   jug   sun 

Exercise 9  จงนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ/ ตัวอักษรนาํ 2 ตัว มาประสมกับสระ    

  glad   star   spot  know  sky  them  stop  then 

Exercise 10  จงเขียนคําในภาษาอังกฤษท่ีมีตัวสะกด 2 ตัว 

 long  wash   fork  walk  sold  work  tall  work  park  milk  silk  sick monk 

Exercise 11  จงเขยีนคําในภาษาอังกฤษโดยใชสระประสม 

  good  keep  meet  roof  moon  tool   team   pain  goat  road  monk 



Exercise 12  จงเขียนคําในภาษาอังกฤษท่ีขึ้นตนดวยสระ    

 of   on  or   is   it   up  us   am  an  at 

Exercise 13 จงเขียนคําในภาษาอังกฤษท่ีขึ้นตนดวย ch และ sh   

 chat   show  shop  shot  shut      

บทท่ี 5 

Exercise  1   จับคูตัวเลข 1-9 ใหตรงกบัความหมายในภาษาองักฤษ  

ตัวเลข คําตอบ 

9 nine  

4 four  

2 two  

5 five 

1 one  

7 seven  

8 eight 

6 six  

3 three 

 

Exercise  2   จับคูตัวเลขตอไปนี้ใหตรงกับความหมายในภาษาองักฤษ  

ตัวเลข คําตอบ 

12 twelve 

14 fourteen  

20 twenty  

21 twenty-one 

79 seventy-nine 

100 one hundred 



10 ten  

19 nineteen  

13 thirteen 

11 eleven 

Exercise  3  จงเขียนตัวเลขเหลานี้เปนภาษาอังกฤษและฝกอานออกเสียงกับเพ่ือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 =              twenty -five 
 
 
 30      =             thirty 
 
  
 44      =             forty- four 
 
  
 101    =            one hundred ond one 
 
 
 155    =            one hundred and fifty-five 
 
 
 157    =           one hundred and fifty-seven  
 
 
 178    =          one hundred and seventy-eight 
 
 
 198    =          one hundred and ninety-eight 
 
 
 200   =          two hundred 
 
 
 256   =         two hundred and fifty-six  
 

300   =          three hundred 
 
 303   =         three hundred and one 
 
 418   =         four hundred and eighteen  



 

Exercise 4 จับคูเลขลําดบัทีต่อไปนี้ใหตรงกับภาษาอังกฤษ 
 

1 st the first  

2 nd the second  

3 rd the third 

4 th the fourth  

5 th the fifth  

6 th the sixth  

7 th the seventh 

8 th the eighth 

9 th the ninth 

10 th the tenth 

11 th the eleventh 

12 th the twelfth  

13 th the thirteenth  

14 th the fourteenth 

19 th the nineteenth 

20 th the twentieth 

21 st the twenty-first  

22 nd the twenty-second  

23 rd the twenty-third  

24 th the twenty-fourth 

30 th the thirtieth  

31 st the thirty-first 

 

  

 



  

Exercise 5 เขียนเลขลําดับทีต่อไปนี้เปนภาษาอังกฤษ 

 

ลําดับที ่ เขียนเปนภาษาอังกฤษ 

 

ลําดับที่ 1 the first 

 

ลําดับที่ 2 the second 

 

ลําดับที่ 3 the third 

 

ลําดับที่ 4 the fourth 

 

ลําดับที่ 5 the fifth 

 

ลําดับที่ 6 the sixth 

 

ลําดับที่ 7 the seventh 

 

ลําดับที่ 8 the eighth 

 

ลําดับที่ 9 the ninth 

 

ลําดับที่ 10 the tenth 

 

 



  

Exercise 6  เขียนประโยคตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ 

 1.  ฉันเปนคนที่หนึ่ง     I am the first one. 

2. สมชายมีเสื้อเชิตสองตัว   Somchai  has two  shirts.    

3. กระโปรงตัวนี้ราคาหนึ่งรอยบาท This skirt is one hundred baht. 

4. ฉันอยูที่ช้ันสอง I stay at the second floor. 

5. บานของเขามีสามหอง  His house has three rooms. 

6. เขาอยูหองที่สาม  He lives at the third room. 

7. แมวตัวที่สี่เปนของฉัน  The fourth cat is mine. 

8. ฉันมีนองสองคน  I have two sisters. 

9. บานของฉันอยูที่ถนนพระรามสาม  My house is  on  Rama  the3 rd

10. สมศรีมีหนังสือหาเลม     Somsri  has five books. 

  road. 

Exercise 7   Complete the sentences. 

1.   I have five  dogs.  

2.   She buys three   skirts.       

3.  They are one hundred baht.      

4.  Please wait at the  first building. 

5. Somsri is the sixth girl in this line. 

6. Wichai lives in the  fifth room. 

7. The  second bus is full. 

8. She washes four  dishess.   

9.  My room is on the second floor.     

10. We have two million baht. 

        

    

 

  



บทที่ 6 
Exercise 1                                                                      

คํานามนับได คํานามนับไมได 

lion soap     

tiger   milk 

chair   coffee 

apple   rice 

shoe  sand  

bed  pepper  

comb soup   

duck sugar 

book   butter 

 beer     

 water 

 

Exercise 2    choose the correct answer 

1.  c.     2. b.     3. b.   4. c.    5. a.    6.  d.   7. a.  8.  d.  9.  a.  10.  d.  

Exercise 3  โยงคูคําศัพทและและความหมายใหถูกตอง 

คําศพัท ความหมาย 

Sunday วันอาทิตย 

Monday วันจันทร 

Tuesday วันอังคาร 

Wednesday วันพุธ 

Thursday วันพฤหัสบดี 

Friday วันศุกร 

Saturday วันเสาร 



 

Exercise 4  โยงคูคําศัพทและและความหมายใหถูกตอง 

คําศพัท ความหมาย 

January มกราคม 

February กุมภาพันธ 

March มีนาคม 

April เมษายน 

May พฤษภาคม 

June มิถุนายน 

July กรกฎาคม 

August สิงหาคม 

September กันยายน 

October ตุลาคม 

November พฤศจิกายน 

December ธันวาคม 

Exercise 5   จงเขียนประโยคตอไป นี้ใหเปนภาษาอังกฤษ 

1. ฉันเกิดวันอาทิตย     I was born on Sunday. 

2. นองสาวของฉันเกิดวันจันทร   My sister was born on Monday. 

3. พอของฉันเกิดป 1959   My father was born in 1959 

4. ฉันเกิดป  1980    I was born in 1980 

5. พี่ชายของฉันเกิดวันท่ี 1 มกราคม 1978   My brother was born on the first of January in 

1978. 

6.  บานของฉันอยูท่ีถนนพระราม 3   My house is on  Rama  the 3 th

7.  หองของฉันอยูท่ีชั้นสอง   My room is on the second floor. 

  road. 

8.  บานของฉันมีสองชั้น   My house has two floors. 

9. ฉันมีนองชายหน่ึงคน   I have one brother. 

10. ครอบครัวของฉันมีหาคน   There are 5 persons in my family.  

 



 Exercise  6  โยงคูคําศัพทและและความหมายใหถูกตอง 

 

คําศพัท ความหมาย 

Red สีขาว 

Yellow สีชมพู 

Green สีแดง 

Blue สีเขียว 

White สีเหลือง 

Pink สีเทา 

Gray สีน้ําเงิน 

 

Exercise  7  What color is this? 

What color is this? 

 

Answer 

 

 

red 

 

 

black 

 

 

green 

 

 

yellow 

 

 

brown 

 

 

 

 

 



Exercise  8  ใชคําศัพทตอไปนี ้ เติมคําในประโยคใหถูกตอง 

1. The sky is  blue  .(น้ําเงิน) 

2. These roses are red .(แดง) 

3. This shirt is white  .(ขาว) 

4. My cat is brown.(น้ําตาล) 

5. His hair is black     .(ดํา) 

6. That  pen is gray.(เทา) 

7. This room is yellow.(เหลือง 

8. I love this  green skirt.(เขยีว) 

9. This beautiful  book is pink .(ชมพู) 

10. My teacher wear  orange shirt.(สม) 

Exercise 9   ใหนักศึกษาเลาเร่ืองในครอบครัวโดยเขียนเปนภาษาอังกฤษงาย ๆ 

 

 

 

 

 

 

 My father is a merchant. My mother is a household worker.I am the first child. 

I am 18 years old. I have a sister and a brother. My sister is 10 years old. My brother is 6 

years old. My father and mother work very hard. I and my sister and brother help our father 

and mother.We love them. 

 

 

 

 
ตัวอยาง 

พอของฉันเปนพอคา     แมของฉันเปนแมบาน    ฉันเปนลูกคนที่หน่ึง    

ฉันอายุสิบแปดป  ฉันมีนองสาวและนองชาย  นองสาวอายุสิบป และนองชายอายุหกป  

พอและแมของฉันทํางานหนักมาก  ฉนัและนองสาว นองชายชวยพอแมทํางาน   เรารัก

พอและแมของเรา   

  



Exercise 10 What is this? 

What is this? 

 

Answer 

 

bed 

 

 

rice cooker 

 

Blanket 

 

oven 

 

pan 

 

 

 

lamp 



 

 

bottle 

 

Fork and spoon 

 

glass 

 

Dish/plate 

 

chair 

 

table 

 

pillow 



Exercise 11   Match  the  weather symbols  and  the  words. 
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Exercise 1   จงใสความหมายใหตรงกับปายสัญลักษณ 

1. Telephone   2. Recycle bin   3.library  4. No pets allowed  5. One Way  

6. No U-Turn allowed  7. Horn Prohibited 8. Roundabout  9. Toilet  10. Hospital 

11. No Smoking  12. Poison  13. Caution Wet Floor  14. Trash or Dust bin 15.Reserved 

16. No mobile phone 17. No Parking  18.restaurant 19.Parking Here 20. No Exit 

 
Exercise 2    จงบอกความหมายของปายสัญลักษณและสถานที่พบเห็นปายสัญลักษณ 

 

 

Symbol/sign 

 

Meaning 

In
 th

e 
st

re
et

 

A
t t

he
 h

os
pi

ta
l 

A
t t

he
 sc

ho
ol

 

A
t t

he
 re

st
au

ra
nt

 

 

restaurant 

 

√ 

 

√ 

 

No pets allowed  √ √ √ 

เฉลย 
1 C 6 G 
2 D 7 I  
3 F 8 J 
4 A 9 H 
5 E 10 B 



 

Toilet  √ √ √ 

 

Please Keep Off 

Grass 

 √ √  

 

Speed Limited 
(In 80 KM per 
Hour) 

√    

 

Turn left or 
right 

√    

 

Elevator  √ √  
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Exercise 1  เติมคําในชองวางใหถูกตอง 

1.    Please open the window.                กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ 

2.   Please wash these dishes.                กรุณาลางจานดวยคะ 

3.   Quiet,  please.                                  ไดโปรดเงียบดวยคะ 

4.   Speak louder,please.                        กรุณาพูดเสียงดงั ๆ หนอยคะ 

5.  Can/Could  you  help me? please.     กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ 

6.   Can/Could you help me? please.      กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ 

7.   Can/Could  you help me?, please.    กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ 

8.   Would you help me?  please.           กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ 

9.   Yes,certainly.                                   ไดแนนอนครับ 

10.  With  pleasure.                                 ดวยความยินดีคะ 

11.  Yes,sure.                                           ไดคะ 



12.  No problem.                                       ไมมีปญหาคะ 

  

Exercise  2 ใหนักศึกษาเขียนประโยคคําส่ังตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ 
 

ประโยคคําส่ัง เขียนเปนภาษาอังกฤษ 
กรุณาบอกชือ่ของคุณใหฉันดวย   
 

  Please   tell  me   your    name. 

กรุณาปดประต ู

 

Please  close   the door. 

กรุณาเปดไฟ 

 

Please   turn  on  the  light. 

กรุณาปดไฟ 

 

  Please   turn off  the   light. 

กรุณาปดโทรทัศน 

 

Please    turn off  the  television. 

       
 

Exercise 3   จับคูโดยการเลือกความหมายของประโยคใหถูกตอง 

 

ประโยค ความหมาย 

กรุณาบอกชือ่ของคุณใหฉันดวย  Please   tell  me   your    name. 

 

กรุณาปดประต ู Please  close   the door. 

 

กรุณาเปดไฟ Please   turn  on  the  light. 

 



กรุณาปดไฟ Please   turn off  the   light. 

 

กรุณาปดโทรทัศน Please    turn off  the  television. 

 

กรุณามองดูส่ิงนี ้ Please   look   at   this. 

 

กรุณาตามฉันมา Please  follow   me. 

 

กรุณาเงียบ Please  be   quiet. 

 

โปรดระมัดระวัง Please   be careful. 

 

กรุณาทําความสะอาดหองนี ้ Please   clean  this   room.  

 

                                                           

 

Exercise  4  ใหนักศึกษาเลือกคําตอไปนี้เตมิลงในชองวางใหถูกตอง 

1.  Sorry

2.   

. I don’t know the answer.  ขอโทษคะ ดฉินัไมทราบคําตอบคะ 

I'm sorry

3.   

. I’m late.   ขอโทษท่ีมาสายคะ 

I do apologize

4. 

. I forget to do my homework. ผมขอโทษครับ ผมลมืทําการบาน

ครับ 

Don' t worry

5.  

.  ไมตองกังวลไปหรอก    It ' s O.K.   
Please forgive me

            
.  กรุณายกโทษใหฉันดวย     That’s all right. 
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เฉลย  (ตัวอยาง) I am Suda. I live in Ratchaburi. I always get up at six o’clock everyday.  I am a 

student. I walk to school every day. Today is Sunday.I’m reading cartoons now.My mother 

is preparing food in the kitchen. The sky is dark. It  0will  rain  soon. I  1
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will  stay  at  home .   

เฉลย 

Exercise  1    จงใสคําสรรพนามท่ีเปนกรรมและสรรพนามท่ีแสดงความเปนเจาของลงในตาราง 

 

Persons First  Person Second  Person Third  Person 

สรรพนามที่ใชเปน 

ประธาน I 

we 
you 

she          

it 

he           

 they 

สรรพนามที่ใชเปน 

กรรม me 

us 
you 

her            

it 

him          

 them 

สรรพนามที่ใชแสดง 

ความเปนเจาของ mine 

ours 
yours 

hers            

its 

his             

 theirs 

 

Exercise  2     จงเติมคําสรรพนามตอไปน้ี ลงในชองวาง  

1.  She    2.     his    3.  It’s    4.  They   5.  He   6. yourself

 

   7. She    8.  it’s  9. We 10. them 

Exercise  3     จงเติมคําบุพบทตอไปน้ี ลงในชองวาง  

1.  1.  in  2. under 3.  on  4. on   5.at   6. at    7. in  8. by  9.with   10. with   

Exercise 4  จงเรียงคําคุณศัพทและแตงประโยคตอไปน้ี ใหถูกตอง 

 1.    First   three   new   small   brown   leather   shoes.  



 2.   First  two  pretty  small  white  Chiness  woman.    

3.   The  women  have  got  short  red  hair. 

4.   The  women  have  got  their  long  dark  hair  in  identical  cups  on  their  heads. 

5.   The  two women  are in tradditional  Thai  style  custome. 

6.   The  women  on  the  left  has  got  long  violet  skirt. 

7.   My  second  difficult  long  English  lesson. 

8.   Your first beautiful short white silk dress. 

9.   My  second  difficult  long  Thai  lesson. 

10. Your first beautiful short white silk dress. 

Exercise 5  จงเลือกคําตอไปน้ี เติมลงในประโยคคําถาม ใหถูกตอง 

 1.   Who is your friend?   Suda is my friend.   

 2.  Whom did you hit?   I hit Bob.    

 3.  Whose shirt is this?  This shirt is John's.   

  4.  What is your name?   My name is Suda.   

 5.  What time is it?    It 's three o'clock.   

  6.  Which shirt do you like best? The green or the red.  The green one.   

 7.  Why do you come late?    Because I get up late.    

  8.  Where will you go next week?    I will go to Japan next week.   

  9.  When will you go to Japan?  I will go to Japan next week.   

  10. How are you?   I am fine.    

Exercise 6    จงแตงประโยคคาํถามและประโยคคําตอบตอไปน้ี 

1.  คุณชื่ออะไร     ฉนัชือ่แดง 

  What is your friend’s name?       My name is Dang. 

2. เสื้อเชิ๊ตตัวน้ีราคาเทาไร               เสื้อเชิ๊ตตัวน้ีราคา 300 บาท 

  How much is this shirt?             This shirt is 200 baht. 

3. คุณสูงเทาไร                               ฉันสูง 150   ซม. 

  How tall are you?                      I’m tall 150 cm. 

4. คุณมาที่น้ีบอยไหม                     ฉันมาที่น่ีทุกวัน 

  How often do you come here?  I’m come here every day. 

5.  คุณต่ืนนอนกี่โมง                    ฉันต่ืนนอนตอน 6 โมงเชา 



  What time do you get up ?      I get up at 6 o’clock. 

6. คุณชอบสีอะไร                        ฉันชอบสีชาว 

  What color do you like?          I like white. 

7. คุณจะไปเชียงใหมเมื่อไร        ฉันจะไปเชียงใหมอาทิตยหนา 

  When will you go to Chiengmai?  I will go to Chiengmai next week. 

8. คุณอายุเทาไร                          ฉันอายุ 25 ป 

  How old are you?                    I’m 25 yesrs old. 

9. ตอนน้ีเวลาอะไร                     เวลา 9 โมงเชา 

  What time is it now?              Now it’s 9 o’clock. 

10. รานอาหารเปดกี่โมง               รานอาหารเปด 6 โมงเชา        

  What time will the restaurant open? The restaurant will open at 6 o’clock. 
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