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คํานํา 
 
 ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เรื่อง English for daily life              
ชุดกิจกรรมท่ี 1 Hello my friend เป็นชุดกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียน           
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1             
มีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ 3 กิจกรรม คือ 
 กิจกรรมท่ี 1 เป็นการฝึกฟังการอ่านประโยคและคําศัพท์ จากซีดีบันทึกเสียง ฝึกออกเสียง
ตามซีดีบันทึกเสียง  
 กิจกรรมท่ี 2 เรียนรู้เก่ียวกับหลักไวยากรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 กิจกรรมท่ี 3 เป็นการฝึกพูดโดยใช้บทสนทนาท่ีกําหนดให้ 
 ในแต่ละชุดกิจกรรมจะมีเสียงของเจ้าของภาษาประกอบการอ่านออกเสียงคําศัพท์ และการ
พูดสนทนา เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงคําศัพท์ท่ีถูกต้อง ทําให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการฝึกออก
เสียง และพูดสนทนาได้อย่างม่ันใจ 
 การจัดทําชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษในครั้งนี้สําเร็จลุล่วง        
ได้ด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากผู้อํานวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนครบุรี จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การฟังและพูดภาษาอังกฤษชุดนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก สามารถฟังและพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และผู้ ท่ีสนใจท่ัวไปเพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
         เกศสุดา  เลือดกระโทก 
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สารบัญ 
 
เร่ือง              หน้า 
คํานํา    ก 
สารบัญ    ข 
คําชี้แจงเก่ียวกับการใช้ชุดกิจกรรม   1 
คําแนะนําในการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับครู   2 
คําแนะนําในการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน   4 
แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมท่ี 1  Hello my friend    6 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมท่ี 1 Hello my friend   8 
บัตรกิจกรรม กิจกรรมท่ี 1   9 
 บัตรคําศัพท์ 10 
 Task 1  11 
 Task 1 (Answer key)  12 
บัตรกิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 13 
 บัตรเนื้อหา 14 
 Task 2  17 
 Task 2 (Answer key)  18 
บัตรกิจกรรม กิจกรรมท่ี 3 Listen and say  19 
 บัตรเนื้อหา 20 
 Task 3  22 
 Task 3 (Answer key)  23 
แบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมท่ี 1 Greeting 24 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมท่ี 1 Greeting 26 
บรรณานุกรม           27 
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ชุดกิจกรรมท่ีได้จัดทําข้ึนนี้ เป็นชุดกิจกรรมท่ีใช้สอนหรือฝึกทักษะการฟังและพูด

ภาษาอังกฤษ เรื่อง English for Daily L
การเรียนการสอนเน้นทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
 ชุดกิจกรรมดังกล่าว มีท้ังหมด 
18 ชั่วโมง ใช้สอนเพ่ือฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
 ชุดกิจกรรมท่ี 1 
 ชุดกิจกรรมท่ี 2 
 ชุดกิจกรรมท่ี 3 
 ชุดกิจกรรมท่ี 4 
 ชุดกิจกรรมท่ี 5 
 ชุดกิจกรรมท่ี 6 
 ภายในชุดกิจกรรมแต่ละชุดประกอบด้วย คําแนะนําในการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับครู 
คําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
บัตรเนื้อหา บัตรคําถาม บัตรเฉลยคําตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน และสื่อการเรียนการสอน 
จัดการเรียนรู้) 
 ชุดกิจกรรมท่ี 1 Hello my friend
 กิจกรรมท่ี  1 เป็นการฝึกฟังการอ่านประโยคและคําศัพท์จากซีดีบันทึกเสียง ฝึกออกเสียง
ตามซีดีบันทึกเสียง  
 กิจกรรมท่ี 2 เรียนรู้เก่ียวกับหลักไวยากรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
 กิจกรรมท่ี 3 เป็นการฝึกพูดโดยใช้บทสนทนาท่ีกําหนดให้
 ก่อนท่ีจะนําชุดกิจกรรมไปใช้สอน ควรศึกษารายละเอียดเก่ียว
ดําเนินการสอนโดยศึกษาจากแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมท้ังทําการทดสอบนักเรียนตามท่ีกําหนดให้
ในแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ชุดกิจกรรม 

ชุดกิจกรรมท่ีได้จัดทําข้ึนนี้ เป็นชุดกิจกรรมท่ีใช้สอนหรือฝึกทักษะการฟังและพูด
English for Daily Life สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

การเรียนการสอนเน้นทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ  
ชุดกิจกรรมดังกล่าว มีท้ังหมด 6 ชุด ใช้เวลาในการสอนชุดละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาท้ังหมด 

ชั่วโมง ใช้สอนเพ่ือฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 Hello My Friend 
 My Favorite Animal 
 My Last Holiday 
 Let’s Go Shopping 
 My Favorite Star 
 The Best Souvenir in Khonburi 

ภายในชุดกิจกรรมแต่ละชุดประกอบด้วย คําแนะนําในการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับครู 
คําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
บัตรเนื้อหา บัตรคําถาม บัตรเฉลยคําตอบในแต่ละกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน เฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน และสื่อการเรียนการสอน (ซ่ึงรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในแต่ละ

Hello my friend มีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ 3 กิจกรรม คือ
เป็นการฝึกฟังการอ่านประโยคและคําศัพท์จากซีดีบันทึกเสียง ฝึกออกเสียง

เรียนรู้เก่ียวกับหลักไวยากรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นการฝึกพูดโดยใช้บทสนทนาท่ีกําหนดให้ 

ก่อนท่ีจะนําชุดกิจกรรมไปใช้สอน ควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการใช้ชุดกิจกรรมและ
ดําเนินการสอนโดยศึกษาจากแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมท้ังทําการทดสอบนักเรียนตามท่ีกําหนดให้
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ชุดกิจกรรมท่ีได้จัดทําข้ึนนี้ เป็นชุดกิจกรรมท่ีใช้สอนหรือฝึกทักษะการฟังและพูด
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงลักษณะ             

ชั่วโมง รวมเวลาท้ังหมด 

ภายในชุดกิจกรรมแต่ละชุดประกอบด้วย คําแนะนําในการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับครู 
คําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ในแต่ละกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน เฉลย
ซ่ึงรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในแต่ละแผนการ

กิจกรรม คือ 
เป็นการฝึกฟังการอ่านประโยคและคําศัพท์จากซีดีบันทึกเสียง ฝึกออกเสียง

กับการใช้ชุดกิจกรรมและ
ดําเนินการสอนโดยศึกษาจากแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมท้ังทําการทดสอบนักเรียนตามท่ีกําหนดให้



 

 
 
 

 ชุดกิจกรรมนี้เป็นชุดกิจกรรมท่ีใช้สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
กิจกรรมท่ี 1 Hello My 
ซ่ึงมีส่วนประกอบ ดังนี้ คือ
 

 1. ชุดกิจกรรมท่ี 
  1.1 คําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับครู
  1.2 แผนการจัดการเรียนรู้
  1.3 คําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน
  1.4 บัตรคําศัพท์
  1.5 บัตรภาพ
  1.6 บัตรเนื้อหา
  1.7 บัตรคําถาม
  1.8 บัตรเฉลยคําตอบ
  1.9 แบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมเฉลย
  1.10 แบบทดสอบหลังเรียนพร้อมเฉลย
 

 2. ส่ิงท่ีครูต้องตรียม
  2.1 บัตรคําศัพท์
  2.2 บัตรภาพ
  2.3 บัตรกิจกรรม
  2.4 บัตรเนื้อหา
  2.5 บัตรคําถาม
  2.6 บัตรเฉลยคําตอบ
  2.7 แบบทดสอบก่อนเรียน
  2.8 แบบทดสอบหลังเรียน
  2.9 ซีดีบันทึกเสียง
  2.10 เครื่องเล่นซีดี
 
 
 
 

การใช้ชุดกิจกรรมสําหรับครู 
 

ชุดกิจกรรมนี้เป็นชุดกิจกรรมท่ีใช้สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
y Friend สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้เวลาในการสอน 

ซ่ึงมีส่วนประกอบ ดังนี้ คือ 

ชุดกิจกรรมท่ี 1 Hello my friend มีเอกสารท่ีครูต้องตรวจให้ครบดังนี้
คําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับครู  จํานวน 1 
แผนการจัดการเรียนรู้    จํานวน 1
คําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน  จํานวน 1 
บัตรคําศัพท์  
บัตรภาพ 
บัตรเนื้อหา 
บัตรคําถาม 
บัตรเฉลยคําตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมเฉลย 
แบบทดสอบหลังเรียนพร้อมเฉลย 

ส่ิงท่ีครูต้องตรียม 
บัตรคําศัพท์ 
บัตรภาพ 
บัตรกิจกรรม 
บัตรเนื้อหา 
บัตรคําถาม 
บัตรเฉลยคําตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
ซีดีบันทึกเสียง 
เครื่องเล่นซีดี 
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ชุดกิจกรรมนี้เป็นชุดกิจกรรมท่ีใช้สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ชุด
ใช้เวลาในการสอน 3 ชั่วโมง 

มีเอกสารท่ีครูต้องตรวจให้ครบดังนี้ 
1 ชุด 
1 แผน ๆ ละ 3 ชั่วโมง 
1 ชุด  
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 3. ครูต้องศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมที่ 1 ดังน้ี 
  3.1 ศึกษากิจกรรมจากชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษ เรื่อง English for daily life ชุดกิจกรรมท่ี 1 Hello my friend และแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  3.2 ศึกษาคําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน 
  3.3 ศึกษาเอกสารและทดลองใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทุกชนิดก่อนทํา
กิจกรรม 
  3.4 ทดลองใช้ซีดีบันทึกเสียงและเครื่องเล่นซีดีให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  

 4. บทบาทครูผู้สอน  มีดังนี้ 
  4.1 เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการสอนล่วงหน้าให้ครบตามรายการ 
  4.2 จัดชั้นเรียนให้เป็นกลุ่ม 
  4.3 การจัดชั้นเรียนให้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดยจัดนักเรียน เก่ง  1 คน 
ปานกลาง 2 คน อ่อน 1 คน 
  4.4 ก่อนเริ่มกิจกรรมครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนการใช้ชุดกิจกรรม 
  4.5 ครูชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตนของนักเรียน ในการใช้ชุดกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 
  4.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามลําดับข้ันตอน 
  4.7 ให้คําแนะนํา เป็นท่ีปรึกษาแก่นักเรียนในขณะท่ีทํากิจกรรม 
  4.8 การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งครูควรแบ่งเวลาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละข้ันตอน 
ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป จนกระท่ังผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย และไม่ได้รับเนื้อหาตามบทเรียนอย่าง
ครบถ้วน 
  4.9 ประเมินกิจกรรมในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการประเมินพฤติกรรม
ต่าง ๆ เช่น ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาทางภาษา และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการฟังและพูด 
ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4.10 ร่วมเฉลยและตรวจคําตอบการทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียน 
  4.11 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  
 1. การเรียนจากชุดกิจกรรมนี้ใช้เวลา 
 2. ให้นักเรียนรับเอกสารจากครูดังนี้
  2.1 คําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน
  2.2 บัตรกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 
  2.3 บัตรเนื้อหา
  2.5 บัตรเฉลย
  2.6 แบบทดสอบก่อนเรียน
  2.7 แบบทดสอบหลังเรียน
 3. จุดมุ่งหมายของการเรียน
  เม่ือเรียนจบชุดกิจกรรมชุดนี้แล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้
  3.1 ฟังและพูดออกเสียงคําท่ีใช้ในการกล่าวทักทายได้
  3.2 เลือกใช้คําท่ีใช้ทักทายตามเวลา และตามความเหมาะสมของภาษาได้
  3.3 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทักทายบุคคลได้อย่างถูกต้อง
  3.4 ตอบคําถามตามบัตรคําถาม ได้อย่างถูกต้อง
  3.5 ฟังการสนทนาตามบัตรเนื้อหากิจกรรมท่ี 
  3.6 พูดสนทนาตามบัตรคําถามกิจกรรมท่ี 
  ในชุดกิจกรรมนี้มีกิจกรรมให้
  กิจกรรมท่ี  1 
ตามซีดีบันทึกเสียง  
  กิจกรรมท่ี 2 
  กิจกรรมท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        การใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน

ารเรียนจากชุดกิจกรรมนี้ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 
ให้นักเรียนรับเอกสารจากครูดังนี้ 

คําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน 
บัตรกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 และ กิจกรรมท่ี 
บัตรเนื้อหา 
บัตรเฉลย 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

จุดมุ่งหมายของการเรียน 
เม่ือเรียนจบชุดกิจกรรมชุดนี้แล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้

ฟังและพูดออกเสียงคําท่ีใช้ในการกล่าวทักทายได้ 
เลือกใช้คําท่ีใช้ทักทายตามเวลา และตามความเหมาะสมของภาษาได้
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทักทายบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
ตอบคําถามตามบัตรคําถาม ได้อย่างถูกต้อง 
ฟังการสนทนาตามบัตรเนื้อหากิจกรรมท่ี 3 แล้วพูดสนทนาได้
พูดสนทนาตามบัตรคําถามกิจกรรมท่ี 3 ได้อย่างถูกต้อง 

ในชุดกิจกรรมนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ 3 กิจกรรม คือ 
1 เป็นการฝึกฟังการอ่านประโยคและคําศัพท์จากซีดีบันทึกเสียง ฝึกออกเสียง

2 เรียนรู้เก่ียวกับหลักไวยากรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 เป็นการฝึกพูดโดยใช้บทสนทนาท่ีกําหนดให้ 
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การใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน 

และ กิจกรรมท่ี 3 

เม่ือเรียนจบชุดกิจกรรมชุดนี้แล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้ 

เลือกใช้คําท่ีใช้ทักทายตามเวลา และตามความเหมาะสมของภาษาได้ 
 

แล้วพูดสนทนาได้ 

คและคําศัพท์จากซีดีบันทึกเสียง ฝึกออกเสียง
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 4. บทบาทของนักเรียน 
  4.1 ก่อนเรียนบทเรียน นักเรียนควรศึกษาคู่มือนักเรียนอย่างละเอียดให้เข้าใจ 
  4.2 ขณะเรียน นักเรียนต้องทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามลําดับดังนี้ 
   4.2.1 ทํากิจกรรมในข้ันนําพร้อมกับครูผู้สอน 
   4.2.2 ทํากิจกรรมแบ่งกลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5  คน ตามท่ีครูกําหนดให้ 
   4.2.3 ทํากิจกรรมตามคําสั่งในบัตรกิจกรรม โดยสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน            
การปฏิบัติกิจกรรม 
   4.2.4 ปรึกษาร่วมกันในกลุ่มคัดเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดและเขียนตอบในบัตร
กิจกรรมของตนเอง ตรวจคําตอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 
  4.3 ขณะสรุปบทเรียน นักเรียนต้องทํากิจกรรมดังนี้ 
   4.3.1 ร่วมสรุปบทเรียนกับครูโดยตอบคําถามต่าง ๆ ท่ีครูหรือเพ่ือนถาม             
ถ้าสมาชิกของกลุ่มนั้นตอบได้ถูกต้อง กลุ่มนั้นจะได้ 1 คะแนน 
   4.3.2 กลุ่มท่ีมีคะแนนสะสมมากท่ีสุด ครูมีรางวัลให้ 
 5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําช้ีแจง : เลือกคําตอบท่ีดีท่ีสุด
Directions : Choose the best answer.

1. Greeting in the morning,
 a. Good afternoon
 c. Good morning
2. Greeting for the first time,
 a. How have 
 c. Hello 
3. Greeting friends whom you do not
 a. How have you been?
 c. Good morning.
4. What is the meaning of
 a. I’d like to meet you
 c. Let me introduce you.
5. Greeting for the close friend. What should you say?
 a. How do you do?
 c. Good afternoon.
6. What is the meaning of
 a. What’s your occupation?
 c. How are you?
7. What should the people in the picture say

 a. Good afternoon.
 c. Good night.

แบบทดสอบก่อนเรียน 
  

เลือกคําตอบท่ีดีท่ีสุด 
Choose the best answer. 

 
Greeting in the morning, What should you say? 

Good afternoon b. Good bye 
Good morning d. Good evening 

Greeting for the first time, What should you say? 
How have you been? b. How do you do? 

d. Good night.  
friends whom you do not meet for a long time. What should you say?

How have you been? b. How do you do? 
Good morning. d. Good night.  

What is the meaning of “Nice to meet you”? 
I’d like to meet you b. I’m glad to meet you
Let me introduce you. d. Pardon me. 

Greeting for the close friend. What should you say? 
How do you do? b. Hello. 
Good afternoon. d. Good bye. 

What is the meaning of “How do you do”?  
What’s your occupation? b. What about you? 
How are you? d. All of the above. 

What should the people in the picture say? 

 
Good afternoon. b. Good morning. 
Good night. d. Good bye. 
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What should you say? 
 

I’m glad to meet you 
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8. What should the people in the picture say? 

  
 a. Hello. b. Good night. 
 c. I apologize. d. Pardon me. 
9. If someone asks you, "How are you?" What should you say? 
 a. I’m good, thanks. b. Thanks very much. 
 c. My name’s John. d. I’m 13 years. 
10. If someone asks you, “How do you do?" What should you say? 
 a. Hello. b. Fine thanks. 
 c. How do you do? d. Hi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
  

C 6. c 
b 7. d 
A 8. a 
b 9. a 
b 10. c 
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กิจกรรมท่ี 1 
 

  1. ประธานกลุ่มแจกบัตรเนื้อหาให้สมาชิก คนละ 
  2. ฟังซีดีการออกเสียงคําศัพท์เก่ียวกับการทักทายตามช่วงเวลาต่าง

แล้วฝึกออกเสียงตามซีดีบันทึกเสียง
  3. ฟังการออกเสียงการทักทายตามช่วงเวลาต่าง ๆ แล้วตอบคําถาม
  4. ประธานกลุ่มแจกบัตรเฉลยคําตอบให้สมาชิก คนละ 
  5. ร่วมกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยคําตอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello my friend 
  

บัตรกิจกรรม  

วิธีปฏิบัติกิจกรรม 
 

ประธานกลุ่มแจกบัตรเนื้อหาให้สมาชิก คนละ 1 ชุด 
ฟังซีดีการออกเสียงคําศัพท์เก่ียวกับการทักทายตามช่วงเวลาต่าง

แล้วฝึกออกเสียงตามซีดีบันทึกเสียง 
ฟังการออกเสียงการทักทายตามช่วงเวลาต่าง ๆ แล้วตอบคําถาม
ประธานกลุ่มแจกบัตรเฉลยคําตอบให้สมาชิก คนละ 1 บัตร 
ร่วมกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยคําตอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
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ฟังซีดีการออกเสียงคําศัพท์เก่ียวกับการทักทายตามช่วงเวลาต่าง ๆ ตามบัตรคํา  

ฟังการออกเสียงการทักทายตามช่วงเวลาต่าง ๆ แล้วตอบคําถาม 

ร่วมกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยคําตอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 



 

 
 

 
Listen to the CD carefully (two times) and repeat aloud.
 

Hello 
 

 

Good afternoon
 

 

How do you do?

How have you been?

บัตรคําศัพท ์

Listen to the CD carefully (two times) and repeat aloud.

Hello   Hi 
  

Good morning 
  

Good afternoon 
  

Good evening 
  

How do you do? 
 

How have you been? 
 

How are you ? 
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Listen to the CD carefully (two times) and repeat aloud. 
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Task 1 
Directions: Listen to the CD and circle words or the sentences that 

you have heard. 
คําสั่ง  :  ฟังซีดีและวงกลมคําหรือประโยคท่ีได้ยิน 
 
1. How are you?  Good morning  How do you do? 

 
 

 
 

 
 

2. How have you 
been? 

 Hello  How are you? 
 

 
 

   

3. Hi  Good afternoon  How have you been? 

      

4. Good morning  How are you?  How do you do? 

      

5. Good evening  How do you do?  Good afternoon 
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Task 1 (Answer key) 
Directions: Listen to the CD and circle words or the sentences that 

you have heard. 
คําส่ัง  :  ฟังซีดีและวงกลมคําหรือประโยคท่ีได้ยิน 
 
1. How are you?  Good morning  How do you do? 

 
 

 
 

 
 

2. How have you 
been? 

 Hello  How are you? 
 

 
 

  
 

3. Hi  Good afternoon  How have you been? 

      

4. Good morning  How are you?  How do you do? 

      

5. Good evening  How do you do?  Good afternoon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กิจกรรมท่ี 2 
 

  1. ประธานกลุ่มแจกบัตรเนื้อหาให้สมาชิก คนละ 
  2. ประธานแจกบัตรเนื้อหา เรื่อง 
  4. ให้นักเรียนตอบคําถามตามบัตรคําถาม 
  5. ประธานกลุ่มแจกบัตรเฉลยคําตอบให้สมาชิก คนละ 
  6. ร่วมกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยคําตอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

บัตรกิจกรรม  

วิธีปฏิบัติกิจกรรม 
 

ประธานกลุ่มแจกบัตรเนื้อหาให้สมาชิก คนละ 1 ชุด 
ประธานแจกบัตรเนื้อหา เรื่อง Greeting แล้วศึกษาร่วมกัน 
ให้นักเรียนตอบคําถามตามบัตรคําถาม Task 2 
ประธานกลุ่มแจกบัตรเฉลยคําตอบให้สมาชิก คนละ 1 บัตร 
ร่วมกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยคําตอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
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ร่วมกันตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยคําตอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 



 

 

เร่ือง Greeting 
การทักทาย(Greeting) 

ของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันออกไป
ไมตรีต่อกัน เป็นการสร้างความคุ้นเคย
ชาวอังกฤษนั้น แตกต่างจากการทักทายของคนไทย
เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ
 
การทักทายแบบเป็นทางการ 
 
 1.  Good morning
หรือหลังเท่ียงคืนถึงเวลาเท่ียงวัน
บางครั้งได้ยินแต่ morning 
 ตัวอย่าง  
  A  : “Good morning……………………”
  B : “Good morn
 2.  Good afternoon
เวลาเท่ียงวันหรือเวลาอาหารกลางวันจนไปถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินหรือราวหกโมงเย็น
การออกเสียงคําทักทายนี้ออกเสียงเบาท่ี 
ก็กล่าวคําว่า Good afternoon 
 ตัวอย่าง  
  A  : “Good afternoon……………………”
  B  : “Good afternoon ……………………”
 3.  Good evening
หกโมงเย็นไปแล้ว คําทักทายนี้ออกเสียงเบาท่ี 
afternoon สําหรับผู้ตอบนั้นก็กล่าว 
 ตัวอย่าง 
  A  : “Good evening……………………”
  B  : “Good evening ……………………”
 
 
 
 

 

บัตรเนื้อหา 

(Greeting) เป็นวัฒนธรรมท่ีดีงามทางสังคม วัฒนธรรมเก่ียวกับการทักทาย
ของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งท่ีคล้ายกัน คือการแสดงออกถึงความเป็นมิตร

เป็นการสร้างความคุ้นเคย และความอบอุ่นให้แก่กัน การทักทายในวัฒนธรรมของ
แตกต่างจากการทักทายของคนไทย โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองแบบคือ

เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

แบบเป็นทางการ (Formal) 

Good morning   แปลว่า สวัสดี (ตอนเช้า) ใช้กับบุคคลโดยท่ัวไปต้ังแต่เวลาเช้า
หรือหลังเท่ียงคืนถึงเวลาเท่ียงวัน หรือเวลาอาหารกลางวัน การออกเสียง Good 

morning สําหรับผู้ตอบนั้นก็กล่าวว่า Good morning ในทํานองเดียวกัน

: “Good morning……………………” 
: “Good morning……………………” 

Good afternoon แปลว่า สวัสดี (ตอนบ่าย) ใช้กับบุคคลโดยท่ัว ๆ
เวลาเท่ียงวันหรือเวลาอาหารกลางวันจนไปถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินหรือราวหกโมงเย็น
การออกเสียงคําทักทายนี้ออกเสียงเบาท่ี Good เช่นเดียวกับ Good morning 

Good afternoon เช่นเดียวกับผู้ทักทาย 

: “Good afternoon……………………” 
: “Good afternoon ……………………” 

Good evening แปลว่า สวัสดี (ตอนคํ่า) ใช้กับบุคคลโดยท่ัว ๆ 
หกโมงเย็นไปแล้ว คําทักทายนี้ออกเสียงเบาท่ี Good เช่นเดียวกับ Good morning 

สําหรับผู้ตอบนั้นก็กล่าว Good evening เช่นเดียวกับผู้ทักทาย 

: “Good evening……………………” 
: “Good evening ……………………” 
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วัฒนธรรมเก่ียวกับการทักทาย
คือการแสดงออกถึงความเป็นมิตร

การทักทายในวัฒนธรรมของ           
โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองแบบคือ แบบ

ใช้กับบุคคลโดยท่ัวไปต้ังแต่เวลาเช้า
Good มักจะเบาจน

ในทํานองเดียวกัน 

ใช้กับบุคคลโดยท่ัว ๆ ไปต้ังแต่หลัง
เวลาเท่ียงวันหรือเวลาอาหารกลางวันจนไปถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินหรือราวหกโมงเย็น             

Good morning สําหรับผู้ตอบนั้น

 ไปต้ังแต่เวลาหลัง
Good morning และ Good 



18 
 

การทักทายแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
 
 1. Hello / Hi Hello และ Hi แปลว่า สวัสดี ใช้กับบุคคลท่ีสนิทเป็นกันเองหรือในการ
ทักทายท่ีมิได้เป็นพิธีการ เราจะไม่ใช้กับผู้ใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามอาจใช้กับพ่อแม่ หรือผู้ท่ีสนิทกัน
ได้ในบางโอกาส สําหรับการตอบนั้น ผู้ตอบก็กล่าวเช่นเดียวกับผู้ทักทาย 
 ตัวอย่าง 
  Joe : “Hello, Jack…………………… .” 
  Jack : “Hello, Joe………………………….” 
 
การทักทายบุคคลท่ีพบหรือรู้จักกันเป็นครั้งแรก 

How do you do?  เป็นข้อความท่ีใช้ทักทายกันเฉพาะกับคนท่ีพบหรือรู้จักกันเป็นครั้งแรก
ใช้ท้ังกลางวันและกลางคืน ข้อความนี้เป็นรูปคําถามท่ีมีความหมายว่า “สวัสดี” ซ่ึงไม่ต้องการคําตอบ 
ดังนั้นผู้ตอบจึงต้องกล่าวตอบโดยใช้ How do you do? เช่นเดียวกับผู้ทักทาย 
 ตัวอย่าง 
  A : “How do you do? 
  B : “How do you do?  
 
การถามเก่ียวกับทุกข์สุข 
 
 การถามทุกข์สุขแบบเป็นทางการ  
  How are you? (การถามเก่ียวกับทุกข์สุขแบบเป็นทางการ) หลังจากการกล่าว
ทักทายกันด้วยคําว่า “สวัสดี” แล้ว ประชาชนท่ีพูดภาษาอังกฤษมักจะถือเป็นธรรมเนียมท่ี
จะต้องถามทุกข์สุขของอีกฝ่ายหนึ่งติดตามมา  
  How have you been? ใช้ถามทุกข์สุขในกรณีไม่ได้พบกันนาน ๆ ซ่ึงมี
ความหมายเดียวกันกับ How are you? 
 การถามทุกข์สุขแบบไม่เป็นทางการ ใช้ประโยคต่อไปนี้ 
  How are you doing? คุณสบายดีไหม 
  How are things? คุณสบายดีไหม   
  What’s up เป็นยังไง (ใช้ทักทายบุคคลท่ีสนิทสนมกัน) 
  What’s happening ? เป็นอย่างไรบ้าง 
  How are things going? 
  How’s life? 
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 บางครั้งก็มีการเพ่ิมข้อความแสดงเวลาท่ีถามเช่นเดียวกันสําหรับการตอบนั้น ตอบได้
หลายอย่าง เท่าท่ีนิยมมีดังนี้ 
 I’m fine./ very well / quite well / O.K. 
 บางครั้งอาจไม่ต้องมีประธานหรือกิริยาครบก็ได้ คือกล่าวเฉพาะข้อความข้างหลังผู้ตอบ
อาจเพ่ิมข้อความแสดงการขอบคุณ และถามตอบผู้ทักทาย 
 I’m fine, thank you and you? 
 (Thank you and how are you?)  
 (Thank you and how have you been?) 
 (ผมสบายดี ขอบคุณครับ แล้วคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้าง) 
 Fine, thank you and you? 
 ในบางครั้งผู้ตอบอาจไม่สบาย ก็ควรตอบด้วยข้อความต่อไปนี้ 
 Not so well, I have a cold. 

Not very well, I have a headache. 
Not fine, I have a stomachache. 
Not quite well, I have a backache. 
Not so good. 
Awful! 
Terrible! 

 Pretty bad.  
ผู้ตอบอาจบอกเหตุผลหรืออาการเจ็บป่วยเพ่ิมเติม เช่น 
 Not so well. I have a cold.ไม่ค่อยสบาย เป็นหวัด เม่ืออีกฝ่ายหนึ่งทราบว่าผู้ท่ีเรา
คุ้นเคยด้วยไม่สบาย ควรแสดงน้ําใจด้วยการพูดให้กําลังใจดังนี้ 
 I hope you are better soon.ฉันหวังว่าคุณจะสบายข้ึนในเร็ว ๆ นี้  

I am sorry to hear that.  
That too bad. 
I hope you get better soon. 
I hope you feel better. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Directions: Match the greeting from column B with the situation on column A.
คําส่ัง  :  จับคู่การทักทา

สถานการณ์ท่ีกําหนดให้
 

 
 . 
 

1.  Mod is meeting Kai at his office
only met once or twice before

 . 
 

2. Ket greets her colleage who is back home 
for a few days.

 . 
 

3. A close friend of Ron Adam has been in 
Sydney on business they meet at the party.

 . 
 

4. Ya-chalee is a traine
in cost accoun
They meet in the corridor.

 . 
 

5. Edward Martin, a journalist, meets a good 
friend at a press conference.

 . 
 

6.  Jenifer’s friend
She meets her by chance at the end of the 
week. What should 

 . 
 

7. Mike meets Joe
time. What should 

 . 
 

8. Mike meets John
for a long time

 . 
 

9. Nan goes to the market in the morning and 
meets her teacher there.  
say? 

 . 
 

10. Jane meets her uncle 
restaurant in the evening. What should she 
say?   

 
TASK 2 

Match the greeting from column B with the situation on column A.
ายในคอลัมน์ บี และคอลัมน์ เอ ให้เหมาะสมและถูกต้องต

รณ์ท่ีกําหนดให้ 

Column A Column B
Mod is meeting Kai at his office- they have 
only met once or twice before. 

a. How’s it going?

Ket greets her colleage who is back home 
for a few days. She was in Melbourne. 

b. Hi, Adam.

A close friend of Ron Adam has been in 
Sydney on business they meet at the party. 

c. How are things?

chalee is a trainer in Tokyo being trained 
in cost accounting, in Yamamoto’s office. 
They meet in the corridor. 

d. How are you?

Edward Martin, a journalist, meets a good 
friend at a press conference. 

e. How are you enjoying 
life there?

’s friend is in Chicaco for two weeks. 
She meets her by chance at the end of the 

What should she say? 

f. How have you been 
getting on?
 

7. Mike meets Joe whom he meets for the first 
What should he say? 

g. Good morning

8. Mike meets John whom he does not meet 
for a long time. What should he say? 

h. Good evening

9. Nan goes to the market in the morning and 
meets her teacher there.  What should she 

i. How do you do?

10. Jane meets her uncle by chance at the 
restaurant in the evening. What should she 

j. How have you been?
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Match the greeting from column B with the situation on column A. 
ะสมและถูกต้องตาม

Column B 
How’s it going? 

b. Hi, Adam. 

are things? 

d. How are you? 

e. How are you enjoying 
life there? 

f. How have you been 
getting on? 

Good morning 

Good evening 

i. How do you do? 

j. How have you been? 



 

 
 
Directions: Match the greeting from column B with the situation on column A.
คําส่ัง  :  จับคู่การทักทา

สถานการณ์ท่ีกําหนดให้
 

 
     d  . 
 

1.  Mod is meeting Kai at his office
only met once or twice before

     e . 
 

2. Ket greets her colleague who is back home 
for a few days.

     b . 
 

3. Ron Adam’s 
Sydney on business they meet at the party.

     f . 
 

4. Ya-chalee is a traine
in cost accoun
They meet in the corridor.

    c . 
 

5. Edward Martin, a journalist, meets a good 
friend at a press conference.

    a . 
 

6.  Jenifer’s friend
She meets her by chance at the end of the 
week. What should 

    i . 
 

7. Mike meets Joe
time. What should 

    j . 
 

8. Mike meets 
for a long time

    g . 
 

9. Nan goes to the market in the morning and 
meets her teacher there.  
say? 

    h . 
 

10. Jane meets her uncle 
restaurant in the evening. What should she 
say?   

 
 

TASK 2 (ANSWER KEY) 

Match the greeting from column B with the situation on column A.
ายในคอลัมน์ บี และคอลัมน์ เอ ให้เหมาะสมและถูกต้องต

รณ์ท่ีกําหนดให้ 

Column A Column B
Mod is meeting Kai at his office- they have 
only met once or twice before. 

a. How’s it going?

Ket greets her colleague who is back home 
days. She was in Melbourne. 

b. Hi, Adam.

’s close friend has been in 
Sydney on business they meet at the party. 

c. How are things?

chalee is a trainer in Tokyo being trained 
in cost accounting, in Yamamoto’s office. 
They meet in the corridor. 

d. How are you?

Edward Martin, a journalist, meets a good 
friend at a press conference. 

e. How are you enjoying 
life there?

’s friend is in Chicaco for two weeks. 
She meets her by chance at the end of the 

What should she say? 

f. How have you been 
getting on?
 

7. Mike meets Joe whom he meets for the first 
What should he say? 

g. Good morning

8. Mike meets John whom he does not meet 
for a long time. What should he say? 

h. Good evening

9. Nan goes to the market in the morning and 
meets her teacher there.  What should she 

i. How do you do?

10. Jane meets her uncle by chance at the 
restaurant in the evening. What should she 

j. How have you been?
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Match the greeting from column B with the situation on column A. 
ะสมและถูกต้องตาม

Column B 
a. How’s it going? 

b. Hi, Adam. 

c. How are things? 

d. How are you? 

e. How are you enjoying 
life there? 

f. How have you been 
getting on? 

Good morning 

Good evening 

i. How do you do? 

j. How have you been? 



 

 
 
 
กิจกรรมท่ี 3 
 

    
 1. ประธานกลุ่มแจกบัตรเนื้อหาให้สมาชิก คนละ 
 2. ฟังการสนทนาตามบัตรภาพจากซีดีบันทึกเสียง
 3. จับคู่กันในกลุ่ม 
 4. ให้นักเรียนตอบคําถามจากบัตรคําถามโดยการเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์
 5. ฝึกสนทนาในกลุ่มแล้วออกมาพูดสนทนาหน้าชั้นเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

บัตรกิจกรรม  

วิธีปฏิบัติกิจกรรม 
 

ประธานกลุ่มแจกบัตรเนื้อหาให้สมาชิก คนละ 1 ชุด 
ฟังการสนทนาตามบัตรภาพจากซีดีบันทึกเสียง 
จับคู่กันในกลุ่ม เพ่ือฝึกสนทนาถาม – ตอบ โดยใช้บทสนทนาตามบัตรเนื้อหา
ให้นักเรียนตอบคําถามจากบัตรคําถามโดยการเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์
ฝึกสนทนาในกลุ่มแล้วออกมาพูดสนทนาหน้าชั้นเรียน 
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ตอบ โดยใช้บทสนทนาตามบัตรเนื้อหา 
ให้นักเรียนตอบคําถามจากบัตรคําถามโดยการเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ 



 

 
 

 
Listen to CD (two times). Look at the pictures and 
คําสั่ง : ฟังการสนทนาและดูรูปภาพ แล้วอ่านตาม
Example 1 

 Tom  :  
 Jane  :  
 Tom :  
 Jane :  
  

 

 

 

 

 

 

Listen and Say 

Listen to CD (two times). Look at the pictures and then repeat aloud.
ฟังการสนทนาและดูรูปภาพ แล้วอ่านตาม  

 

 

Good Afternoon. 
Good Afternoon. How are you? 
Fine, thank you and you? 
Very well, thank you. 

23 

then repeat aloud. 
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Example 2 
 

 
 Joe  :  Hello, Joy. 
 Joy  :  Hi, Joe. How are you? 
 Joe  :  I’m fine. Thank you and you. 
 Joy : Not so well. I have stomachache. 
 Joe  : I hope you feel better soon. 
 Joy  :       Thank you. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Name    

Directions : Complete
คําช้ีแจง : เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ แล้วสนทนาถามตอบกับเพ่ือนของนักเรียน 

 
 Part A 
 
 1.)  A  
 2.)  B  
 3.)  A 
 4.)  B 
 
Part B 
 
 5.)  A 
 6.)  B  
 7.)  A 
 8.)  B 
 9.)  A 
 10.) B  
 
 
 
 
 
 
 

Task 3 

    Class   
 

Complete the conversation. Ask and answer with your friend.
เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ แล้วสนทนาถามตอบกับเพ่ือนของนักเรียน 

:       
:        
:  Fine,      
:  Very well,     

:  Hello,      
:  Hi,    .   
:      . Thank you and you.
:     . I have headache.
:       
:       
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No.    

Ask and answer with your friend. 
เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ แล้วสนทนาถามตอบกับเพ่ือนของนักเรียน  

  . 
  ? 
  ? 
  . 

  . 
  ? 

. Thank you and you. 

. I have headache. 
  . 
  . 



 

 
 
 
 

 
 
Name     

Directions : Complete
คําช้ีแจง : เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ แล้วสนทนาถามตอบกับเพ่ือนของนักเรียน 

 
 Part A 
 
 1.)  A  
 2.)  B  
 3.)  A 
 4.)  B 
 
Part B 
 
 5.)  A 
 6.)  B  
 7.)  A 
 8.)  B 
 9.)  A 
 10.) B  
 
 
 
 
 
 

 Task 3 (Answer key) 

    Class   
 

Complete the conversation. Ask and answer with 
เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ แล้วสนทนาถามตอบกับเพ่ือนของนักเรียน 

:       
:        
:  Fine,      
:  Very well,     

:  Hello,      
:  Hi,    .   
:      . Thank you and you.
:     . I have headache.
:       
:       
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No.    

Ask and answer with your friend. 
เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ แล้วสนทนาถามตอบกับเพ่ือนของนักเรียน  

  . 
  ? 
  ? 
  . 

  . 
  ? 

. Thank you and you. 

. I have headache. 
  . 
  . 



 

คําช้ีแจง : เลือกคําตอบท่ีดีท่ีสุด
Directions : Choose the best answer.

1. What is the meaning of
 a. What’s your occupation?
 c. How are you?
2. What should the people in the picture say

 a. Good afternoon.
 c. Good night.
3. What is the meaning of
 a. I’d like to meet you
 c. Let me introduce you.
4. What should the people in the picture say

 
 a. Hello. 
 c. I apologize.
5. Greeting in the morning. What should you say?
 a. Good afternoon
 c. Good morning

แบบทดสอบหลังเรียน 
  

เลือกคําตอบท่ีดีท่ีสุด 
Choose the best answer. 

 
What is the meaning of “How do you do”?  

What’s your occupation? b. What about you? 
How are you? d. All of the above. 

What should the people in the picture say? 

 
Good afternoon. b. Good morning. 
Good night. d. Good bye. 

What is the meaning of “Nice to meet you”? 
I’d like to meet you b. I’m glad to meet you
Let me introduce you. d. Pardon me. 

What should the people in the picture say? 

 
b. Good night. 

I apologize. d. Pardon me. 
Greeting in the morning. What should you say? 

afternoon b. Good bye 
Good morning d. Good evening 
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I’m glad to meet you 
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6. Greeting friends whom you do not meet for a long time. What should you say? 
 a. How have you been? b. How do you do? 
 c. Good morning. d. Good night.  
7. Greeting for the close friend. What should you say? 
 a. How do you do? b. Hello. 
 c. Good afternoon. d. Good bye. 
8. If someone asks you, "How are you?" What should you say? 
 a. I’m good, thanks. b. Thanks very much. 
 c. My name’s John. d. I’m 13 years. 
9. Greeting for the first time. What should you say? 
 a. How have you been? b. How do you do? 
 c. Hello d. Good night.  
10. If someone asks you, “How do you do?" What should you say? 
 a. Hello. b. Fine thanks. 
 c. How do you do? d. Hi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
  

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