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เรื่องหลักจากท่ีสภายุโรปได้ศึกษาวิจัยไว้ว่า ผู้เรียนภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารได้ ควรเรียนแก่นสาระ/
เรื่อหลัก (Themes) 14 เรื่องที่เป็นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. Personal Identification 
2. House and Home 
3. Life at Home 
4. Education and Future Career 
5. Free Time and Entertainment 
6. Travel 
7. Relation with Other People 
8. Health and Welfare 
9. Shopping 
10. Food and Drink 
11. Services 
12. Places 
13. Foreign Languages 
14. Weather 

สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.3   น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน 
ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

1. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

ตนเอง เพื่อนสิ่งแวดล้อม 

ใกล้ตัว 

 

ค ำศัพท์ ส ำนวน ภำษำเพ่ือพูด/
เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 

1. พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
โดยใช้ประโยค และข้อควำมที่ใช้ใน
กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ ำวัน เพื่อน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  

2. เขียนภำพ แผนผัง  แผนภมูิ 

และตำรำงแสดงข้อมูลต่ำง ๆ 

ที่ฟังหรืออ่ำน 

ค ำศัพท์ หลักกำรเขียนแผนภำพ 
แผนผัง แผนภูมิ และตำรำงเพ่ือ
แสดงข้อมูลต่ำง ๆ 

 

เขียนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภำพ  
แผนผัง แผนภูมิ และตำรำง ตำมท่ี
ฟังหรืออ่ำน 
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ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนท าอะไรได้ 

3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว 

 

ค าศัพท์ การแต่งประโยค เพ่ือพูด/

เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องต่าง ใกล้ตัว 

พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 

ใกล้ตัว โดยใช้ข้อความและประโยคที่

ถูกต้องเหมาะสม 
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ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
Directions: Read the chart below and answer the questions Fruit sold by the shopkeeper.  
 

  

1 = 10 kilograms 

1. Which fruit did the shopkeeper sell the most?  

a. Mango     

b. Rambutan  

c. Durian  

d. Pineapple  

 

2. Which fruit did the shopkeeper sell the least?  

a. Mango  

b. Rambutan  

c. Durian  

d. Pineapple  
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

Key word อยู่ค ำ

ไหนคะ นักเรียน 
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3. How many mangoes were sold by the shopkeeper?  

a. 6 kilograms  

b. 60 kilograms  

c. 600 kilograms  

d. 6,000 kilograms  

 

4. How many durians were sold by the shopkeeper?  

a. 3.5 kilograms  

b. 35 kilograms  

c. 350 kilograms  

d. 3,500 kilograms  

 

5. How many fruits were sold all together?  

a. 1.85 kilograms  

b. 18.5kilograms  

c. 185 kilograms  

d. 1,850 kilograms  

Directions: Read the chart below and answer the questions.  

 Pieces of cake purchased by students 

  

 

 

 

                          

                                                                                 

                                                                                                                               1 = 100 pieces 

Be careful!  
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6. How many pieces of cake were purchased by P.4 more than P.6? 

a. 1 piece  

b. 6 pieces  

c. 10 pieces  

d. 100 pieces  

e.  

7. Which class purchased cake the most?  

a. P.3 

b. P.4 

c. P.5 

d. P.6 

 

8. Which class purchased cake as an equal number?  

a. P.4 and P.3  

b. P.3 and P.5 

c. P.5 and P.4 

d. P.4 and P.6  

 

9. How many pieces of cake were purchased by P.3 and P.5? 

a. 500  

b. 1,000 

c. 1,500 

d. 2,000 

10.How many pieces of cake were purchased by P.5 less than P.6?  
a. 1  
b. 10 
c. 100 
d.   1000 
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     1.  Situation: Prakit and Wirat are singing karaoke.   

  Prakit: I don’t like this song, please skip it.  
  Wirat: Ok, what about this song?  
  Prakit: I like it.  
  Wirat: Let’s sing together.  
   a.  It’s too fast.  b.  That’s great.  
   c.  That’s boring.  d.  It’s hard to sing.  
 
 2.  Today is windy.     
 
 
 
   a.   b.  
 
 
 
 
 
   c.   d.  
 
 
 
 
 3. The missing word is……………….     
   a.  cheerful b.  kind 
   c.  good d.  Bored 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงข้อสอบ ต.1.3 : น าเสนอข้อ ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ

เขียน 
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  Somsri always helps her teacher clean the classroom every day.  
  She also helps her friends with homework. Somsri is a _______girl.  
 
 
     4.The missing word is……………….     
   a.  naughty b.  dirty 
   c.  lazy d.  nice 
 
  
     5.  The ass and the fox are ………………………….    
   a.  places b.  things 
   c.  stories d.  animals 
 
 6.  Nid likes ____________. She loves drawing and painting. 
   a.  Thai  b.  gym 
   c.  art d.  music 
 
 7.  We have to wear sunglasses because it is _____________.   
   a.  windy b.  sunny 
   c.  cloudy d.  rainy 
 
 8.  Chai sits near the _______. He is fishing.    
   a.  river b.  tree 
   c.  park d.  market 
 

      9.  Suda likes to talk with her friends. She talks about funny stories.  

           She is………………….. _. So her friends love her.  
 
           The missing word is……………….  
                    a. cheerful     b. kind   
                    c. good     d. bored  
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10. People around the world countdown on……………………….. 
1. 25 December    2. 1 January 
3. 30 December     4. 31 December 
 
11. Which sentence describes the line graph? 
 

 
 
a. There is less nitrogen than oxygen.   
b. There is more oxygen than nitrogen. 
c. There is more nitrogen than oxygen. 
d. There is less oxygen than carbon dioxide. 
  
12. Teacher : The winner of classroom speech contest is Danai. 
     Jane : “_______________________________” 
a. Good night!     b. Good luck! 

c. Good job!                                          d. Good day! 
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13. It’s  sunny  today.     
 
 
 
   1.   2.  
 
 
 
 
 
   3.   4.  
 
 
 
14. The students are talking about their favorite TV Channels. Twenty-eight students 
love Channel 9. Twelve students love Channel 7. Only seven love Channel 5. 
Which one is correct? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

โค้งสุดท้าย O-Net ภาษาอังกฤษ ป.6 ..... ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาสุรินทรเ์ขต 2  
 

15-16 Look at the table. 

Name Height Weight Language 
Megan 170  cm 70  kg Chinese,Japanese,English 
Thomas 175  cm 70  kg Thai ,English 

Daniel 180  cm 65  kg English ,Chinese 
15.Which language can everyone speak? 

a. Thai  

b. English 

c. Chinese 

d. Japanese 

16. Which of the following is correct? 

a. Megan is taller than Daniel, but lighter than Thomas. 

b. Thomas is taller than Megan, but lighter than Daniel. 

c. Thomas is shorter than Daniel, but heavier than Megan. 

d. Megan is shorter than Thomas, but heavier than Daniel. 

 

17.Which month has the same number of days as "March"? 

a.June 

b. August 

c. February 

d. November 
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18.Look at the table. 

              Students' Favorite Pets 

Pets 
 

Number of Students 
 

Hamsters 8 

rabbits 2 

birds 10 

fish 12 

dogs 13 

cats 12 

Which of the following is correct? 

a. None ofthe students like' dogs. 

b. Most of the students like rabbits. 

c. ,More students like fish than cats. 

d. More students like birds than hamsters.  
 

19 Paula: What do you think about my handwriting? 

Alice:…………………………………………………………. 

a. Sure, that's a test. 

b. It's nice! I like it. 

c. All right, on your left. 

d. I'in,learning. It's easy. 
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20. Where is the bank? 
      It’s …………………………………..  
a. opposite the hospital    b. opposite the book store  
c. next to the book store    d. next to the hospital  
 
 21. Here is James’s hobby table. He has five hobbies. He likes swimming after work. He   

swims five days a week. On weekend, _______________.  

 

a. he goes hiking  

b. he goes fishing  

c. he goes camping  

d. he goes horseback riding 

 

At home 

   22.    Tonight, I can’t see any stars in the sky. The moon is shining. Its shape is like a big 
ball. It is _______________. 
 

a. oval                          b.round                             c. square                  d. Rectangular 
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24. At an open zoo 

      Susan and Tom visited an open zoo. It’s a very big place and there are lots of things to 
see. They saw birds and animals. Tom really liked the flamingos. He thought, they were 
_______________ birds. 

 

 
 
 

23. In an English class 

 After the test, Pam, Jane, Sally, Wendy and Ann are the top fives. Pam 

has got 85. Sally has got five points lower than Pam. Jane has got four points 

more than Sally. Wendy has ten points lower than Ann. Ann is the first of the 

top fives. She has got twenty points more than Sally. 

 Which picture is correct? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. ugly                   b. awful                               c. horrible                    d. beautiful 
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25. School days and activities 

 You would like to present about your school days and what you do at 

school. 

What form should you do in English? 
 
 
a.  

 b. 

  

 

 

 

c. d.  

 

 

 

26 .This summer was my best holiday. I went to visit my uncle, Bob. He 

lives on a small island. It was very beautiful. I swam and played on the beach 

every day. I think, it was _______________. 

a. awful                  b .terrible                             c. boring                       d. amazing 
 

 

27. I cannot go outside because……………   
a. It is rainy and windy. 
a. It is windy and  sundy.  
c. It is foggy and  rainy. 
d. It is foggy and  snowy. 
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28.She bought a ___________.  

a. new red car 

b. car new red  

c. red new car  

d. new car red  

 

29. I have got a _______________ from my dad.  

a. pink beautiful dress 

b. beautiful dress pink  

c. dress beautiful pink  

d. beautiful pink dress  

 
30. She has got a ___________.  

a. hair long blond  

b. blond hair long  

c. long hair blond  

d. long blond hair  
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เนื้อหำกำรสนทนำตอบรับต่ำงๆ 

1. กำรทักทำย (Greetings) 
กำรทักทำย ค าทักทายที่ควรทราบมีดังนี้ 
Good morning สวัสดี (เช้าถึงเท่ียงวัน)                                          Good afternoon สวัสดี (หลังเที่ยงวัน
ถึงช่วงเย็น) 
Good evening สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)                                   Good day สวัสดี (ตลอดวัน) 
Hello/Hi สวัสดี (เพ่ือนหรือคนรู้จักท่ัวไป) 

กำรสอบถำมทุกข์-สุขส านวนที่ใช้สอบถามว่าสบายดีหรือ ได้แก่ 
How are you? (เน้นเรื่องสุขภาพ)                                                   How are you going? (อังกฤษ)  
How are you doing? (อเมริกัน)                                                   How’s it going? (เน้นความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน) 
How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)                            How’s your life? 
How’s everything?                                                                         How are things (with you)? 

กำรตอบ ตัวอย่างการตอบ ได้แก่ 
(I'm) fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ                        Good. สบายดี 
Very well สบายดีมาก                                                                     I'm O.K. ก็ดี 
So so. ก็งั้น ๆ                                                                                   Not (too) bad ก็ไม่เลว 
Great! เยี่ยม, วิเศษ 

2. กำรอ ำลำ (Leave Taking) 
กำรอ ำลำ ตัวอย่างค ากล่าวลา ได้แก่See you again….. พบกันใหม่ ….. (เป็นทางการ)  
       (เช่น See you again tomorrow/next time/next week/next month/next year/on Monday. 
เป็นต้น) 
See you later/soon/then. เดี๋ยวเจอกันนะ 
Have a nice day/time. โชคดีนะ/วันนี้ขอให้มีความสุขนะ 
Have a nice holiday. ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะ 
Have a nice weekend. ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์นะ 
Have a good time. ขอให้มีความสุขนะ/ขอให้เที่ยวให้สนุกนะ 
Have a good/nice trip ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ 
Take care (of yourself) ดูแลตัวเองด้วย/รักษาเนื้อรักษาตัวด้วย 
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Sweet dreams / Sleep well ฝันดีนะ/นอนหลับให้สบายนะ 
Good luck./Be successful. โชคดี/ขอให้ประสบความส าเร็จ 
Good night. ราตรีสวัสดิ์/ไปแล้วนะ (ใช้ลาตอนกลางคืน) 
Goodbye/Bye ไปแล้วนะ/ไปล่ะ 

3. กำรแนะน ำตนเองและผู้อ่ืน (Introducing Oneself and Others) 
กำรแนะน ำตนเอง 
Let me introduce myself. ขอแนะน าตัวเอง                                     
May I introduce myself? ขอแนะน าตัวเอง 
I’m/My name’s Udom Chaiyo. ผมชื่ออุดม ไชโย                            
I'm Thai. ฉันเป็นคนไทย 
I'm from Thailand. ผมมาจากประเทศไทย 
I'm a student at …….. College. ฉันเป็นนักเรียนที่วิทยาลัย….. 
I study at …………… College. ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัย ….. 
I’m teaching at …………… College. ผมสอนอยู่ที่วิทยาลัย ….. 
I’m a teacher of ….. at ….. College. ผมเป็นครูวิชา …..ที่วิทยาลัย ….. 
I work at ….. College. ฉันท างานที่วิทยาลัย ….. 
I live in Chonburi. ผมอยู่ชลบุรี 
I'm in the first year. ผมอยู่ปี 1 
I'm a second year student. ฉันเป็นนักเรียนปี 2 
I study ………………. ผมเรียนสาขา …….. 
My field of study is …………. สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ ………… 
My college is in Rayong. วิทยาลัยฉันอยู่ที่ระยอง 

กำรแนะน ำผู้อ่ืน 
This is Peter. นี้คือปีเตอร์ 
I'd like you to know Peter. ผมอยากให้คุณรู้จักปีเตอร์ 
I'd like to introduce you to Wanna.ผมอยากแนะน าคุณให้รู้จักวรรณา 
I want to introduce my friend May. ผมอยากจะแนะน าเมย์เพ่ือนผม 
I want you to meet my friend John.ผมอยากให้คุณพบจอห์นเพื่อนผม 
Here's Sawat and that's Suphon. นี่สวัสดิ์ และนั่นสุพล 
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ค ำแสดงควำมยินดีที่ได้รู้จัก ได้แก่ 
(It’s) nice/good to meet/see you.                                  (I’m) pleased to meet/see you. 
(I'm) glad to meet/see you.                                            It's a pleasure to meet you. 

กำรตอบ ให้เพ่ิมค าว่า too ที่หมายถึง'เช่นเดียวกัน’ เช่น 

Nice to see you, too. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกัน 

4. กำรให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล (Giving and Asking for Personal Information) 
ข้อมูลส่วนตัว 
How old are you? คุณอายุเท่าไร                    = (I'm) seventeen. ผมอายุ 17 ปี 
How tall are you? คุณสูงเท่าไร                     = I'm 170 centimeters tall. ฉันสูง 170 ซ.ม. 
How much do you weigh? คุณหนักเท่าไร    = (I weigh) 65 kilograms. (ผมหนัก) 65 กิโลกรัม 

ข้อมูลครอบครัว 
How many people are there in your family? มีก่ีคนในครอบครัวคุณ     
    = There are 7 people in my family. ครอบครัวผมมี 7 คนด้วยกัน 
How many brothers and sisters do you have? คุณมีพ่ีน้องกี่คน 
    = I have 2 brothers/sisters. ผมมีพ่ีน้องผู้ชาย/หญิง 2 คน 
      I don't have any brothers or sisters. ผมไม่มีพ่ีน้องเลย 
What does your father do? พ่อคุณท างานอะไร         
     = My father is a teacher. พ่อผมเป็นครู 
Does your mother work? แม่คุณท างานหรือเปล่า     
     = She works with government. แม่เป็นข้าราชการ/ She doesn't work. แม่ไม่ได้ท างาน 
What do you want to be (in the future)? คุณอยากเป็นอะไร(ในอนาคต) 
     = I want to be a pilot. ผมอยากเป็นนักบิน 

5. กำรขอบคุณ (Thanking) 
การขอบคุณ ส านวนที่ใช้ในการขอบคุณ ได้แก่ 
Thanks you (very much). ขอบคุณ (มาก) 
Thanks (a lot). ขอบใจ (มาก) 
Thank you for …………….. ขอบคุณส าหรับ เช่น  Thank you for your present. ขอบคุณส าหรับของขวัญ 
Thank you for everything. ขอบคุณส าหรับทุกอย่าง 
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Thank you for your help. ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือของคุณ 
I really appreciate that. ผมรู้สึกประทับใจจริง ๆ 

       กำรตอบรับค ำขอบคุณ 
You’re welcome. ไม่เป็นไร                                       Don't mention it. ไม่เป็นไร 
Not at all. ไม่เป็นไร                                                   It's nothing. ไม่เป็นไร 
That's all right. / That's O.K. ไม่เป็นไร                     (It's) a pleasure. ด้วยความยินดี 
My pleasure./With pleasure. ด้วยความยินดี              Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย 
No problem. ไม่มีปัญหา 

6. กำรขอโทษ (Apologizing) 
กำรขอโทษ ส ำนวนที่ใช้ในกำรขอโทษ ได้แก่ 

I’m sorry. ผมขอโทษ                                                             I’m sorry. I’m late. ขอโทษที่มาช้า 
I’m sorry I troubled you. ขอโทษที่ท าให้ต้องล าบาก            Excuse me, please. ขอโทษครับ/ค่ะ 
Excuse me for interrupting. ขอโทษที่รบกวน                      Excuse me for a moment. ขอโทษขอเวลา
สักครู่ 

                 กำรให้อภัย ส ำนวนที่ใช้ในกำรตอบรับค ำขอโทษ 
That’s all right. ไม่เป็นไร (ตอบรับค าขอโทษ)                      Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย 
No problem. ไม่มีปัญหา                                                         That's O.K. หรือ I'm O.K. ไม่เป็นไร 
หรือ ผมไม่เป็นไร 

7. กำรถำมเวลำ (Asking for Time) 
กำรถำม 
Excuse me. What time is it? ขอโทษครับ กี่โมงแล้วครับ 
Could you tell me the time, please? ขอโทษครับกี่โมงแล้ว 
Do you have a time? กี่โมงแล้ว (คุณมีนาฬิกาไหม) 

กำรตอบ 
(It's) seven o'clock. 7 นาฬกิา                                       Six twenty/Twenty past six 6.20 
Five to four/Three fifty-five 3.55                                 A quarter past eight/Eight fifteen 8.15 
Half past ten/Ten thirty 10.30                                      A quarter to ten/Nine forty-five 9.45 
Noon เที่ยงวัน                                                               Midnight เที่ยงคืน 



 
 

โค้งสุดท้าย O-Net ภาษาอังกฤษ ป.6 ..... ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาสุรินทรเ์ขต 2  
 

In the morning ตอนเช้า                                                In the afternoon ตอนบ่าย 
In the evening ตอนเย็น                                                 At night ตอนกลางคืน 

 

Topic:  Personal relationship / People/ Personality  
1.  Q:   What is your nationality?   
 A:  I’m Thai/American/Chinese/Japanese… 
2.  Q:  Where is your house ?  
 A: It is in Pua/ Chiang Klang /Thawangpha / Thung Chang …etc 
    Q:  Where is your address? 
 A:  My address is 175/3 Chedechai, Pua, Nan, Thailand. 
 A:  My address is …………………………………………………………… 
3.  Q:  What is your telephone number?  
 A:  it is 085 – 2441675 , …………………………………………….. 
     Q:  What is your site on LINE ID? 
 A:  it is …………………………………………………………………………. 
4.  Q:  What’s up?   A:  So-so, /good/ pretty good 
    Q:  What is your characteristic? 
 A: My character is helpful/playful. 
 
Topic: Education    

1. How are you feeling today? I am feeling great today. 

2. Who is interested in learning? I am interested. 

3. Who is absent today?  Poem is absent today. 

4. Are you ready to learn English? Yes I am.  

5. Do you want to sing?   Yes I want to sing a song. 

6. Can you raise your hand if you don’t understand?  Yes I can. 
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Topic: Career    

1.  What do you want to be in future? I want to be a Soldier 

2. Do you want to be a Doctor when you grow up? No I don’t want to be. 

3.   What does your father work?   He is a business man. 

4. What’s your job?   I am a teacher. 

5. Where do you want to teach? I want to teach in the university. 

Topic: Career    

 1.  What do you want to be in future? I want to be a singer. 

2. Do you want to be a Doctor when you grow up? No, I don’t want to a doctor. 

3.  What does your father work? He is a farmer. 

4. What does your mother work? She is a farmer too. 

5. What else do you want to be? I want to be a teacher too. 

6. Do you want to fly airplane when you grow up?  No, I don’t want to fly the 

airplane. 

Topic:  Personal relationship / People/ Personality  
1.  Q:   What does he/she look like?  
 A:  He/she’s tall and slim / fat and tall/ short and fat/ muscular and thin ….etc 
    Q:   How is ………(ชื่อบุคคล).....  appearance?  
 A:  He has a beard and mustache. 
         A:  She is slim and beautiful.  
 A:  He/she has black / brown /blond hair. 
2.  Q:  What is his/her personality like? 
 A: He /she looks very friendly. 
 A:  He/she looks very kind. 
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 A:  He/She’s very confident. 
 A:  He/she’s very hard-working 
 A:  He/she’s  careless. 
 A;  He/she’s shy. 
 A;  He/she’s active. 
3.  Q:  Do you look like your father or your mother?   
 A:  I look like my father/mother.  
     Q:  Are you taller than your brother / sister? 
 A:  Yes, I am  
A:  No , my brother/sister taller than me. 
4.  Q:  How tall are you?   
 A:  I’m ……..สว่นสูง.....centimeters tall. 
 
    Q:   How much do you weigh? 
 A:  I’m …………………kilograms.  
Vocabulary 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
1.  What does he/she look like? เขา/เธอมีลักษณะอย่างไร 
2.  tall and slim สูงและผอม 
3.  short and fat  เตี้ยและอ้วน 
4.  fat and tall อ้วนและสูง 
5.  appearance  ลักษณะท่าทาง 
6. beard and mustache. มีหนวดและเครา 
7. friendly เป็นมิตร 
8. kind ใจดี 
9.  confident มีความม่ันใจ 
10. hard-working ขยัน 
11.  slim and beautiful ผอมและสวย 
12. careless ไม่ระมัดระวัง 
13. shy ขี้อาย 
14. active กระตือรือร้น 
15.  What is his/her personality like? เขา/เธอมีลักษณะนิสัยอย่างไร 
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16.  friendly เป็นมิตร 
17.  kind. ใจดี 
18.  How tall are you? คุณสูงเท่าไร 
19.  How much do you weigh? คุณมีน้ าหนักเท่าไร 

 
Topic : Science & Technology 
Q : Was he using a desktop computer yesterday? 
A : Yes, he was. 
Q : Were they using printers last night? 
A : Yes, they were. 
( 3rd-4th Period ) 
Q : What did you do last week? 
A : I fixed a desktop computer last week. 
Q : What did they do two days ago? 
A : They fixed printers two days ago. 
 

บทสนทนำพื้นฐำนในชีวิตประจ ำวัน 

Dialogue 1   กำรทักทำย 

  Manee:  Good morning, Somsak.   

  Somsak: Good morning, Manee.  How are you today? 

  Manee:   I’ m fine, thank you, and you? 

  Somsak:  I’ m fine. Thanks. 

Dialogue 2   แนะน ำตนเอง 

  Dan: Hello, I’ m Dan.    

  Somsri: Hello, I’ m Somsri. 

  Dan: Nice to meet you. 

  Somsri: Nice to meet you, too. 
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Dialogue 3   ขอแนะน ำให้รู้จักเพื่อน 

  Tommy: Hi, Adam. This is my friend, Jacky.       

  Adam: Hi Jacky, nice to meet you. 

  Jacky: Nice to meet you, too. Adam. 

Dialogue 4   ขออนุญำตเข้ำห้องเรียน 

  Student:  May I come in, please? 

  Teacher:  Yes, of course. 

Dialogue 5  ขออนุญำตออกจำกห้องเรียน 

  Student:  May I go out, please? 

  Teacher:  Yes, you   may. Where are you going? 

  Student:  I’m going to the toilet. 

Dialogue 6   ขณะนี้เวลำเท่ำไร 

  Daughter:  What time is it now, Mom? 

  Mom:  It’s nine o’ clock. 

Dialogue 7   คุณก ำลังท ำอะไรอยู่ 

  Susie:  What are you doing, Tom? 

  Tom:  I ‘m studying. 

Dialogue 8   คุณตื่นนอนเวลำเท่ำไร 

  Noel:  What time do you get up? 

  Paula:  I get up at six o’clock. 

  Noel:  What time do you go to school? 

  Paula:  I go to school at seven o’clock. 

Dialogue 9 ช่วยส่งไม้บรรทัดให้หน่อย 

  Tim: Give me a ruler, please? 

  Pinky: Here you are. 
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  Tim: Thank you. 

  Pinky: You’re welcome. 

Dialogue 10  ขอยืมปำกกำของคุณ 

  Tony:  May I borrow your pencil, please? 

  Jen:  Sure. Here you are. 

  Tony:  Thank you very much. 

  Jen:  You’re welcome. 

Dialogue 11   พบกันใหม่  

  Shan:  I must go now.  See you later, goodbye. 

  Uncle:  Goodbye, good luck to you. 

  Alex:   You too. 

Dialogue 12   ตอนนี้คุณอำยุเท่ำไหร่ 

  Joy:  How old are you, Bell? 

  Bell: I’m ten year’s old. How about you? 

              Joy: I’m nine year’s old. 

Dialogue 13  คุณมีน้ ำหนักและส่วนสูงเท่ำไร  

   Sam:  How tall are you, Barry? 

  Barry:  I’m 165 centimeters. 

  Sam:   How much do you weigh? 

  Barry:  42 kilograms. 

Dialogue 14  คุณชอบกินอะไร 

  Dad:  What kind of food do you like? 

  Daughter: I like chicken. 

  Dad:  What’s your favorite food, son? 

  Son:  My favorite food is steak. 
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Dialogue 15 คุณชอบกินผลไม้ชนิดไหน 

  Katie:  What kind of fruit do you like? 

  Bob:  I like cantaloupe. 

  Katie: Do you like bananas? 

  Bob:  No, I don’t. 

Dialogue 16   คุณชอบสีอะไร 

  Junn:   What color do you like? 

  John:   I like blue. What’s your favorite color, Junn? 

  Junn:  My favorite color is orange. 

Dialogue 17  คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม 

  Jim:  Do you have any pets? 

  Joy:  Yes, I have a dog. What about you? 

  Jim:  I have two cats. 

Dialogue 18   วันนี้เป็นวันอะไร 

  Sally:  What day is today?     

  Jenny:  It’s Monday. What’s the date today? 

  Sally:  Today is the fourth of May. 

Dialogue 19  คุณชอบท ำอะไรในเวลำว่ำง 

  Tim:  What do you do in your free time?     

  Tom:  I play football, and you?      

  Tim:  I read books. 

Dialogue 20   คุณมีพี่น้องกี่คน 

  Somrak: How many brothers or sisters do you have?     

  Suay:  I have two brothers and one sister. Do you have any brothers or sisters?     

  Somrak: Yes, I have two brothers. 
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Dialogue 21  คุณเดินทำงไปโรงเรียนอย่ำงไร 

  Mai:  How do you go to school?     

  Heng: I go to school  by bicycle. 

  Mai:  How far is your house from school? 

  Heng:  It’s about 3 kilometers far from school. 

Dialogue 22  คุณเดินทำงไปโรงเรียนอย่ำงไร 

  Mai:  How do you go to school?     

  Heng: I go to school  by bicycle. 

  Mai:  How far is your house from school? 

  Heng:  It’s about 3 kilometers far from school. 

Dialogue 23  คุณอำศัยอยู่กับใคร 

  Cake:  Who do you live with?     

  Somkid: I live with my parents. Do you live with your parents? 

  Cake: No, I live with my brother. 

Dialogue 24   เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร 

  Ying:  Do you have a mobile phone, Sao? 

  Sao:  Yes I do. 

  Ying:  What’s your phone number?     

  Sao:  086 124 4400. 

Dialogue 25   คุณท ำอะไรบ่อยขนำดไหน 

Meow: How often do you play football? 

 Mac: Twice a week. How often do you cook? 

Meow: I cook every day. 
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Dialogue 26  คุณอยำกเป็นอะไรเมื่อคุณโตขึ้น 

  Teacher:  What do you want to be when you grow up? 

  Student 1:  I want to be a teacher. 

  Teacher:      How about you? 

  Student 2:  I want to be a singer. 

Dialogue 27  คุณแม่ก ำลังท ำอะไรอยู่ 

  Dad: Where’s mum? 

  Daughter:  She’s in the kitchen. 

  Dad: What is she doing? 

  Daughter: She is cooking. 

Dialogue 28   คุณก ำลังค้นหำอะไร 

  Aim:   What are you searching for? 

  Arm and Orm:  We are searching for “how to grow rice”. 

Dialogue 29   คุณช่วยผมได้ไหม 

  Boy: Excuse me, can you help me, Sir? 

  Policeman:  Sure! What can I do for you? 

  Boy:   Where is the nearest bank? 

  Policeman: It’s next to the market. 

Dialogue 30   เมื่อไรรถบัสจะมำ 

  Tourist: Excuse me, When will the next bus come? 

  Boy:  Within 20 minutes. 

Dialogue 31  ได้ยินว่ำคุณจอห์นเข้ำโรงพยำบำล 

  Mook:  I’ve heard that John is in the hospital? 

  Cheer:  Yes, his leg is broken. Let’s go and see him now. 

Dialogue 32   ตอนเที่ยงนี้คุณอยำกกินอะไร 

  Job: What do you have for lunch? 
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  Rodz: I have chicken and milk, how about you? 

  Job: I have noodles and orange juice. 

Dialogue 33    ขอพูดกับคุณจอห์นครับ 

  Fred: Hello, this is Fred  speaking. 

  Kate: May I speak to John, please? 

  Fred: Sorry. Dad is out. 

  Kate: Okay. Thank you. I’ll call back later. 

Dialogue 34   คุณมำจำกประเทศไหน 

  Molly:  Hello, I ’m Molly, where are you from?  

  Petty: Hi, my  name  is  Petty, I’ m  from  America and  you? 

  Molly:  I’m from Canada. 

Dialogue 35  คุณชอบฤดูอะไร 

  Fou:  What’s your favorite season? 

  Goff:  My favorite season is summer. 

  Fou:  Why do you like summer?  

  Goff:  Because I like to go to the beach. 

  Fou:  What is the weather like in summer? 

  Goff:  It’s hot and sunny. 

Dialogue 36   ตอนนี้คุณเรียนอยู่ที่ไหน 

  Mali:  Where do you study? 

  Max:  I study at ABC School. 

  Mali:  What is your favorite subject? 

  Max:  My favorite subject is English. 

Dialogue 37    คุณหิวข้ำวหรือยัง 

  Jan: Are you hungry? 

  Memo: Yes, I am. 
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  Jan: What would you like to have? 

  Jan: I would like to have a hamburger and coke. 

Dialogue 38  ในห้องเรียนมีนักเรียนกี่คน 

  Teacher:  How many   students are there in your classroom?  

  Student A:  There are twenty-two students.  

  Teacher:   How many boys and girls are there? 

  Student B:  There are ten boys and twelve girls. 

Dialogue 39    เรำท ำอะไรในวันฮำโลวีน 

  Mrs. Bell:  Today is Halloween Day.  What do you do on this day? 

  Tom:  I dress  like a witch and tell ghost stories to my friends. 

  Jack:  I go to Halloween party. 

  Anne: I make Halloween mask. 

  Lisa:    We make Jack o’ lantern. 

Dialogue 40   วันนี้เรำเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 

  Joy:  Pim, it’s Science class now. We have an experiment today.  

  Pim:  Really? I don’t have an experiment book. 

  Joy:  That’s not good. You will be in trouble.  

  Pim:  Can I borrow yours?  

  Joy:  Sorry, I have only one.  

  Pim: So, I don’t want to be in class now. 

Dialogue 41  คุณมำจำกไหน 

  Passenger:  This is my first trip to Thailand.  

  Air Hostess:  Really? Where are you from? 

  Passenger: I’m from France. 

Dialogue 42   บ่ำยวันนี้คุณจะไปท ำอะไร 

  Fred: What are you going to do this afternoon?  
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  Greg: I plan to go to the beach.  

  Fred: Are you going to make a sand castle?  

  Greg: No. I want to fly my new kite. Would you like to go with me?  

  Fred: That’s a good idea. 

Dialogue 43   ตอนนี้ผมหลงทำง 

  Tourist:  I’m lost. Could you tell me where am I?   

  Dan:  It’s Tanasan Road. 

  Tourist:  How can I get to the Majestic Hotel? 

  Dan:  You go ahead and turn right at the corner. 

  Tourist: Thank you so much. 

  Dan:  That’s alright. 

Dialogue  44   เกิดอะไรขึ้นกับคุณ 

  David:  What’s the matter with you?  

  Helen:  My leg hurts. I can’t go cycling.  

  David: Don’t worry. If you take a rest, you can go cycling in a week. 

Dialogue 45   ลดรำคำได้ไหม 

  Shopkeeper:  Welcome, What can I do for you, madam? 

  Customer:  I’m looking for new shoes.  

  Shopkeeper:  1,000 baht.   

  Customer:   That’s too expensive. Can I have it for 800 baht? 

  Shopkeeper:  You can have it for 900 baht madam? 

  Customer:  All right .I’ll take them.  

  How much does this pair of shoes cost? 

Dialogue 46    คุณจะให้ไปส่งที่ไหน 

  Passenger:  To Surin Plaza, please.  

  Driver:  O.K.  

  Passenger:  How long does it take?   
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  Driver:  About 15 minutes 

  Passenger:  O.K.  

  Driver:  We are here.   

  Passenger:  How much?  

  Driver:  50 baht. 

  Passenger:  Here you go.   

  Driver:  Thank you. 

Dialogue 47   ในประเทศไทยมีกี่ฤดู 

  Kate:  How many seasons are there in Thailand?  

  Sin:  There are three seasons, the hot season, the rainy and the cold  season. 

  Kate:  Which month is the hottest?   

  Sin:  April.  Most people go to the sea during this month. 

  Kate:  How about the temperature?  

  Sin:  About 38 degrees Celsius. 

Dialogue 48    นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมำประเทศไทยใช่ไหม 

  Ladda:  Charlie, is this the first time for you in Thailand?  

  Charlie:  Yes, it is.  

  Ladda:  When did you arrive here?   

  Charlie:  I came here in March.  

  Ladda:  How long do you plan to stay here? 

  Charlie: About 2 weeks. 

Dialogue 49    คุณตื่นนอนเวลำเท่ำไหร่ 

  Situation: At Home                                                

  Mom:   It’s time to get up. Take off your pajamas. 

  Son: Okay, mom. 

  Mom: Take a bath, get dressed and have breakfast. 

  Son: Yes, mom. I will.  
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  Mom: Are you ready for school? The school bus is waiting for you. 

  Son: Yes, mom. I’m ready to go.  

  Mom: What time does your first class begin? 

  Son: It begins at eight- thirty.  

  Mom: What do you study today? 

  Son:   Today I study Thai, Math, Science, PE, English and  Art.  

  Mom:  How was the school today? 

  Son:   I have a lot of homework to finish tonight. 

Dialogue  50  เพื่อนใหม่จำกอเมริกำ 

   Situation: At School 

  Somsak:  Hello, My name is  Somsak. What’s your name? 

  Susan:  My name’s Susan.  

  Somsak: Where are you from? And what’s your nationality? 

  Susan: I come from America. I’m American. What’s your address? 

  Somsak: What’s your address? 

  Susan: I live at 111 Lukmuang Road, in Surin.  

  Somsak:   What is your phone number? 

  Susan:: My phone number is 086252528 
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ป้ายสญัลกัษณ์จาราจรภาษาไทย  
ป้ายสญัลกัษณ์จาราจรภาษาองักฤษ Traffic signs 

  

 
 

 

 

Air port 
สนามบิน 

Bar 
เคร่ืองด่ืม 

Bike Lane 
    ทางรถจกัรยาน 

Car Rental 
รถเช่า 

 

 

 

 

Caution Cliff Ahead   ระวงั
หนา้ผาขา้งหนา้ 

Caution Deer Crossing    
ระวงั (กวาง) เดินขา้ม

ถนน 

Caution Poison 
ระวงัสารพิษ 

Caution Radiation Area 
ระวงัสารกมัมนัตรังสี 

 

 
 

 

Coffee Shop 
ร้านกาแฟ 

Danger High Voltage 
ระวงัไฟฟ้าแรงสูง 

Dangerous Bend  
อนัตรายทางโคง้หกัศอก 

Dual Carriage Way End   
  ส้ินสุดทางคู ่

 

 

 

 

Dual Carriage Way 
Ahead    เร่ิมตน้ทางคู ่

End oF Restriction     
สุดเขตจ ากดัความเร็ว 

 End of Road  
สุดทาง 

Food Services 
ภตัตาคาร/ร้านอาหาร 
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Junction Ahead 
    ทางแยกขา้งหนา้ 

Junction Ahead 
    ทางแยกขา้งหนา้ 

Lanes Merging Left  
ทางร่วมขา้งหนา้ (ดา้นซา้ย) 

Left Turn Split  
ทางแยกดา้นซา้ยขา้งหนา้ 

 

 
 

 

Left Winding Road 
    ทางคดดา้นซา้ย 

Narrow Bridge  
สะพานแคบ 

Narrow Road   
  ทาง / ถนนแคบลง 

Motorcycles & Autos 
Prohibited     

หา้มรถมอเตอร์ไซดแ์ละ
รถยนตผ์า่น 

 

 

 

 

Turn Left   
  ใหเ้ล้ียวซา้ย 

Turn Right   
  ใหเ้ล้ียวขวา 

Two Way Traffic 
    เดินรถสวนทางกนั 

Weight Limitation  
จ ากดัน ้ าหนกับรรทุก 

 

 

 

 

No Audible   
  หา้มใชเ้สียง / กดแตร 

No Bikes 
    หา้มรถจกัรยาน 

No Entry   
  หา้มเขา้ 

No Parking  
หา้มจอดรถ 

 

 

 
 

No Passing   
  หา้มแซง 

No Pedestrians 
    หา้มเดินขา้ม 

No Standing and Parking     
หา้มหยดุและหา้มจอด 

No Turn Left  
หา้มเล้ียวซา้ย 
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No Turn Right  
หา้มเล้ียวขวา 

No U – Turn 
    หา้มกลบัรถ 

One Way Traffic 
    เดินรถทางเดียว 

One Way  
ใหเ้ดินรถทางเดียว 

 

   

Pedestrian Crossing 
    ทางคนเดินขา้ม 

Railway Crossing 
Without Gate   

ทางรถไฟขา้งหนา้ (ไม่มี
เคร่ืองกั้น) 

Right Tune Split    ทางแยก
ดา้นขวาขา้งหนา้ 

 Right Winding Road 
    ทางคดทางขวา 

 

   

Signal Ahead    สญัญาณไฟ
ขา้งหนา้ 

Slippery Road   ระวงั
ถนนล่ืน 

Speed Limited (90km/ h)   
  จ ากดัความเร็ว ไม่เกิน 90 

กม./ ชม. 

Steep Hill Ascent   ทาง
ข้ึนลาดชนั 

 
 

 

 

Steep Hill Descent    ทางลง
ลาดชนั 

Stop    
ใหห้ยดุรถ 

Roundabout Ahead   วงเวยีน
ขา้งหนา้ 

Taxi / Bus 
แท๊กซ่ี / รถเมล ์

 

  

 

Trucks Prohibited    หา้ม
รถบรรทุกเขา้ 

Telephone 
โทรศพัท ์

Services Station 
สถานีบริการน ้ ามนั 

Width Limitation   จ ากดั
ความกวา้ง 
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= No smoking 

 

กรณีท่ีเป็นป้ายวงกลม จะเป็นป้ายห้าม ไม่ว่าจะมีแถบสีแดงคาดหรือไม่ก็ตาม ให้จ าไว้เช่นนี้ 
1. No overtaking แปลว่า ห้ามแซง 
2. No U-turn แปลว่า ห้ามกลับรถ 
3. No right turn คือ ห้ามเลี้ยวขวา 
4. No left turn คือ ห้ามเลี้ยวซ้าย 
สัญลักษณ์และป้ำยประกำศต่ำง ๆ (Signs & Notices) รู้จักความหมายของสัญลักษณ์และป้ายประกาศ
ที่พบในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ เช่น การปฏิบัติตน  ในแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม พิพิธภัณฑ์ 
โรงงาน ส านักงานยานพาหนะ ตัวอย่าง เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= do not disturb 

 

 

  

= Don’t take photo 

     photograph. 

 = Don’t take durian 

inside  
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