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Daily Routine                                    Thai SOLT I 
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At the end of this lesson, the students will be able to describe daily activities at the 
military installation.  Under this Terminal Learning Objective, the students will be 
able to: 
 
1.  Talk about your daily routine.  This task will include: 

• Describe your daily routine at different hours of the day 
• Describe your weekend 

 
2.  Identify military facilities.  This task will include: 

• Talk about unit facilities 
• Name different facilities at the military installation 
• Talk about food service, laundry, clothing sales, central issue facility, post 

exchange, medical, and transportation facilities 
• Inquire information about shooting range and instruction in the TR 

 
3.  Talk about living in the barracks and residential areas on a military  
      installation.  This task will include: 

• Request information at the housing office 
• Get information about living in the barracks 
• Get information about residential areas on the military installation 
• Describe residential areas on the military installation 
• Discuss recreational facilities on a military installation 

 
4.  Locate base facilities.  This task will include: 

• Identify facilities at a military installation 
• Ask for directions to different facilities to include food services, laundry, 

clothing sales, post exchange, medical and transportation 
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Daily routine 
 
An American SF soldier is on a Cobra Gold training exercise in Sonkla.  He notices a 
daily schedule on the bulletin board in the barrack.  Read through and answer the 
questions. 
 
ตารางการฝึกเบื�องต้นประจําวัน 
 
05.30 แตรปลุก 
05.35 ตรวจโรงทหาร 
05.40 ล้างหน้า แต่งตัว ทําความสะอาดโรงทหาร 
06.10 อาหารเช้า 
05.40 คนป่วยหาหมอ 
06.50 เข้าแถว 
07.00 เรียนความรูท้ั����วไปสําหรับทหาร 
07.50 หัดรูปแถวและทําความเคารพ 
08.00 พละศึกษา 
10.00 กรีฑา (กระโดดรม่ วิ�ง 100 เมตร) 
10.25 หยุดพัก 
11.00 เข้าห้องเรียน 
12.00 อาหารกลางวัน 
12.50 ทําความสะอาดโรงทหาร 
13.00 เตรียมตัวฝึกต่อ 
13.10 เข้าแถว 
13.15 เรียนและฝึกอาวุธ 
14.05 ฝึกเล็งอาวุธ 
14.15 ฝึกปืนพก 9 มม. 
16.15 ฝึกยิงปืน 
16.20 ทําความสะอาดและตรวจอาวุธปืน 
17.15 อาหารเย็นและทําการบ้าน 
21.30 ทําความสะอาดโรงทหาร 
2200 แตรนอน 
 
1.  How often is formation scheduled? 
2.  How often do the soldiers have to clean the barrack? 
3.  What time is the walk-through inspection? 
4.  What is the Thai word for ‘reveille’? 
5.  Is there any weapons training scheduled? 
6.  Do the soldiers have to do homework? 
 
 
Answers:  1.Twice a day.     2. Three times a day.     3. At 05.35.     4. แตรปลุก   
5. Yes, at 13.15.   6. Yes, after dinner.   
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Exercise 1 (Pair Work) 
Look at the following pictures and tell each other about your daily routine at different 
times of the day, using some statements from the time-schedule as a model. 
 
1. 

________________________________________________. 
 
2.. 

________________________________________________. 
 
3. 

_______________________________________________________ 
 
4. 

_________________________________________________. 
 
5. 

_____________________________________________________. 
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(Daily routine, continued) 
 
6. 

_________________________________________________________. 
7. 

________________________________________________. 
 
 
 
Answers: 1.ตื�นนอน   2.ล้างหน้า   3.แปรงฟัน   4.โกนหนวด   5.หวีผม   6.แต่งตัว      
             7.เข้านอน  
 
 
Exercise 2 (Pair Work) 
Now tell each other any other additional daily routine activities you can think of that 
may have been left out in the previous activity. 
 
 
Training routine 
 
The following activities are part of a soldier’s daily routine in a military facility. 
 
 
การฝึกอาวุธ    การฝึกเสนารักษ์    การฝึกทําลาย    การติดต่อสื�อสาร    

การฝึกโดดร่ม  การฝึกวิ�งทน    การฝึกหัดรูปแถวและการทําความเคารพ    

การฝึกกระโดดไกล  การฝึกยิงปืน    การฝึกเดินทางไกลพร้อมเครื�องสนาม    

การฝึกยุทธการและการข่าว 
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Tip of the Day 
 
Thai female soldiers are allowed to be in the Parachute Troops Corps and several of 
them are very efficient in the military free fall. 

 
 
Exercise 3 (Pair Work) 
Tell each other what type of training you are getting during your daily routine. 
Use the list given as a guideline. 
 
- Rifle marksmanship การฝึกยิงปืน 
- Demolitions การทําลาย 
- First aid  การฝึกเสนารักษ ์
- Operations and Intelligence การยุทธการและการข่าว 
- Communications  การติดต่อสื�อสาร  
- Basic Training  การฝึกเบื�องต้น  
- Rucksack marching  การฝึกเดินทางไกล 
- Drill and ceremony การฝึกและพิธีการ 
- Parachuting  การฝึกโดดร่ม   
- Scuba diving  การฝึกประดานํ�า 
- Broad jumping  การฝึกกระโดดไกล   
- Military free fall  การโดดร่มแบบดิ�งพสุธา 
- Jumpmaster  ผู้ควบคุมการกระโดดร่ม จัมพ์มาสเตอร ์
- Mountain climbing  การปีนเขา  
- Patrolling  การฝึกลาดตระเวน 
- Field Training Exercise  การฝึกภาคสนาม 
- Survival, Escape, Resistance, Evasion (SERE)  การดํารงชีพ  การเล็ดลอด    
  การต่อต้านและการหลบหนี (สนบ.) 
- Psychological Operations  การปฏิบัติการจิตวิทยา 
- Physical Training  การฝึกกายบริหาร  
- Noncombatant Evacuation Operations (NEO) การปฏิบัติการอพยพพลเรือน 
 
 
Exercise 4 
Who would conduct the following training? 
 
1.  การฝึกเสนารักษ ์

2.  การฝึกทําลาย 

3.  การฝึกอาวุธ 

4.  การฝึกยุทธการและการข่าว 

5.  การฝึกสื�อสาร 
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A Team 

Detachment Commander 

Technical Officer and Assistant Detachment Commander ___ 

 
Operations Sergeant ___   Senior Weapons Supervisor ___ 

Intelligence Sergeant ___   Junior Weapons Sergeant ___ 

Senior Medical Supervisor ___  First Communications Supervisor ___ 

Senior Engineer ___    Junior Medical Sergeant ___ 

Second Communications Sergeant ___ Junior Engineer ___ 

 

Answers: 

A Team 

Detachment Commander 

Technical Officer and Assistant Detachment Commander _4_ 

 
Operations Sergeant   4      Senior Weapons Supervisor  4_ 

Intelligence Sergeant   4      Junior Weapons Sergeant _4_ 

Senior Medical Supervisor   1    First Communications Supervisor _5_ 

Senior Engineer     2      Junior Medical Sergeant _5_ 

Second Communications Sergeant   5   Junior Engineer _2_ 

 
 

Exercise 5 
Listen as the instructor reads the following short exchanges.  You will hear a military 
training instructor barking out commands and comments during training.  Mark what 
kind of training is taking place in the order in which you hear it. 
 

คุณได้รับการฝึกชนิดไหน 
 
_____  การฝึกสื�อสาร 

 
_____  การฝึกเสนารักษ ์
 
_____  การฝึกอาวุธ 
 
_____  การฝึกยุทธการและการข่าวกรอง 
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_____  การฝึกการทําลาย 
 
_____  การฝึกบนภูเขา 
 
_____  การฝึกโดดร่ม 
 
_____  การฝึกว่ายนํ�าสวมชุดยาง 
 
 
Instructor’s reading: 
 
1. ทหารเร็วๆ เข้า อีกสองกิโลก็จะถึงยอดเขาแล้ว 
 
2. เอาหูฟังสวมเข้าสิ แล้วรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเร็วๆ อย่ากดแป้นให้แรง  
    นัก  ประเดี�ยวเครื�องจะพังหมด 
 
3. เอ้า พวกเราลงนํ�าสิ ว่ายนํ�าไปเฉียงๆ เร็วขึ�นอีกหน่อย 
 
4. ทุกคนมีแผนที�แล้วนะ บอกจุดพิกัดของจุดนัดพบให้ผมทราบหน่อย คุณคิดว่าเรา  
    ควรจะวางแผนยังไง ถึงจะดีที�สุดสําหรับกรณีนี� 
 
5. เดี�ยวนี�เราอยู่สูง 4,000 เมตรแล้ว บุญส่งเป็นคนแรก คนต่อไปคือจําลอง สมัคร  
    สมหมาย แล้วก็ธงชัยโดดลงทันทีเดี�ยวนี� ไป! 
 
6. ให้อากาศเขาหายใจหน่อย หน้าเขียวแล้ว ถ้าคุณยังชักช้าอยู่คนไข้ก็จะตายเท่านั�น 
 
7. ทําอีกครั�งหนึ�ง ตรวจดูเครื�องจุดระเบิด วางดินระเบิดอย่างระมัดระวังไว้ใต้รถถัง   
    แล้ววิ�งกลับมาให้เร็วที�สุด ถ้าไม่อยากตาย 
 
8. เข้าใจแล้วหรือยัง ช่วยถอดและประกอบปืนเอ็ม 16 ให้ผมดูหน่อย   
    ต่อจากนั�นก็จะได้ถอดและประกอบปืนพกแบบเดียวกันอีก 
 
Answers: 

__2___ สื�อสาร 
__6___ เสนารักษ์ 
__8___ อาวุธ 
__4___ ยุทธการและการข่าวกรอง 
__7___ การทําลาย 
__1___ ปีนเขา 
__5___ โดดร่ม  

          __3___ ว่ายนํ�า 
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เขาทํากิจกรรมนี�ที�ไหน 
 

 
 
 
ในห้องประชุม 
 
 
 
ในห้องเรียน 
 
 
 
 
ในห้องเก็บของ 
 
 
 
ในโรงยิม 
 
 
 
 
ที�สนามยิงปืน 
 
 
 
ในบริเวณฝึก 
 
 
 
 
ในบริเวณการทําลาย 
 
 
 
 

 

 
 
Tip of the Day 
 
Women are not enlisted by draft.  They enter military service voluntarily but must 
go through the basic training the same as men do.  Recently, female soldiers can be 
promoted up to the rank of  Major General in the Armed Forces. 
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Exercise 6 
Listen as the instructor reads the following exchanges and write down in English 
where the activity is taking place. 
 
1.  ____________________________ 
2.  ____________________________ 
3.  ____________________________ 
4.  ____________________________ 
5.  ____________________________ 
6.  ____________________________ 
7.  ____________________________ 
 
 
Instructor’s reading: 
1. ลังกระสุนนี�หนักมาก คุณต้องมีใครสักคนมาช่วย สุธีมานี�หน่อย มาช่วยกันขนลัง  
    กระสุนไปไว้ที�มุมห้องยังมีที�ว่างข้างหลังอีก 
 
2. ถ้าคุณต้องการจะระเบิดสะพาน คุณต้องใช้ดินระเบิดมากกว่านั�น ดินระเบิดเล็ก   
    แค่นั�นระเบิดได้แค่รถจิ�ปเท่านั�น 
 
3. เราได้รับข่าวว่าท่านนายพลจะมาถึงพรุ่งนี� เราจะเข้านอนเวลา 7.10 น.  
    ขณะนี�เรามาพูดถึงหมายกําหนดการที�เหลือของวันได้แล้ว 
 
4. หนึ�ง สอง สาม สี�  หนึ�ง สอง สาม สี� อรัญ! พยายามรักษาจังหวะหน่อย ทําเป็น    
    ผู้หญิงไปได้ หนึ�ง สอง สาม สี� 
 
5. A: คุณดูรูปร่างเหมือนแชมป์เปี�ยน ยกนํ�าหนัก คุณฝึกมานานเท่าไรนะ 
    B: ห้าปีครับ ผมต้องการให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ 
    A: ผมก็เหมือนกัน แต่ผมยกนํ�าหนัก 200 กิโลไม่ได้ หนักเกินไปสําหรับผม  
 
6. ดีมาก ประสิทธิ� คุณยิงถูกใจกลางเป้าสามครั�งแล้ว เราจะส่งคุณไปฝึกหลักสูตร   
    พลซุ่มยิงนะ 
 
7. คืนนี�ผมอยากจะดูโทรทัศน์ มีหนังดีเวลาสามทุ่ม อาหารอร่อยมาก ขอเบียร์เย็นๆ   
    สักแก้วได้ไหมครับ 
 
Answers: 
1.  Storage room 
2.  Demolition area 
3.  Team room 
4.  Training area 
5.  Gym 
6.  Firing range 
7.  At home 
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Tip of the Day 

Officers in some military units are entitled to have draftees or privates as their 
family’s servants.  They will be sent to live at their officer’s quarters during their 
two- year term in the service. 

 
Weekend routine 
 
Exercise 7 (Pair Work) 
Tell each other which activities is part of your weekend routine. 
 
 
Residential areas 
In Thailand, officers are an elite group and they have their own residential areas in the 
military installation.  Officers often have chauffeurs, guards, and servants of every 
type, as well as tennis courts, playgrounds, and even health clubs with swimming 
pools within the private residential areas.   
 
 
Exercise 8 
Play the roles of a Colonel and a General and talk about the location and the benefits 
of residential facilities for themselves and their families. 
 
Example:  A:  บ้านพักนายทหารชั�นผู้ใหญ่ที�อยู่ในค่าย มีสิ�งอํานวยความสะดวกอะไรบ้าง 
     B:   ถ้าเป็นนายทหารชั�นนายพล และอยู่ในตําแหน่งสูงๆ ที�พักก็จะเป็น   
                   บ้านหลังใหญ่  มีรั�วกั�นจากบ้านหลังอื�นๆ บริเวณที�พักมักจะมีสนาม  
                   เทนนิส  สระว่ายนํ�า  โรงยิม  มียามรักษาการณ์ตลอด ๒๔ ช.ม.  
                   มีรถยนต์ประจําตําแหน่ง  นายทหารคนสนิท ทหารรับใช้ส่วนตัว ...  
 
สิ�งอํานวยความสะดวก  amenities 
รั�ว  fence 
สนามเทนนิส  tennis court 
สระว่ายนํ�า  swimming pool 
โรงยิม gym 
รถยนต์ประจําตําแหน่ง  cars  
นายทหารคนสนิท  aide-de-camp 
ทหารรับใช้ส่วนตัว  personal servant (private/draftee) 

 
 
Tip of the Day 
 
Term of service in the Thai Armed Forces is definitely specified.  Every soldier 
will leave the service at the age of sixty (except draftees who are required to be in 
the service only two years).  They can choose to receive their pension by monthly 
payments for life or a lump sum of money calculated at the average life expectancy.    
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Asking about schedule 
 
1.  Asking how many components there are 
 
A. Pattern:  Subject  +  มี  +  กี�  + Classifier 
 

การฝึกวันนี� มี กี�  รายการ  How many training programs are there today? 
โปรแกรมนี� มี กี�  วิชา  How many courses are there in this program? 
ปีหนึ�ง        มี กี�  เดือน How many months are there in a year? 
เดือนหนึ�ง   มี กี�  ครั�ง  How many times are there in a month? 

 
B. Pattern:  (มี) + noun + อะไร บ้าง   
  
 มี รายการ อะไร บ้าง  What are the programs? 
 มี ฤดู อะไร บ้าง  What are the seasons? 
 เดือนอะไรบ้าง   What are the months? 
 วันอะไรบ้าง   What are the days? 
 
2.  Asking when something begins and ends 
      
     Pattern:  Noun phrase  +  เริ�ม   +  เมื�อไร 
  การฝึก  เริ�ม  เมื�อไร  When will the training begin? 
  ประชุม  เลิก  เมื�อไร  When did the meeting end? 
 
Other verbs which can be used in place of เริ�ม are the following: 
      

ตั�งต้น  to begin  เลิก  to end  จบ  to end 
     เกิด to be born   ตาย  to die  เสร็จ  to be completed 

        to occur 
 
Other interrogative expressions which can be used in place of   เมื�อไร are the 
following: 
 
 วันที�เท่าไร  which date วันไหน  which day 
 กี�โมง what time  เวลาอะไร  what time 
 
3.  Adverbs of frequency 
Adverbs of frequency indicate how often something happens.  A group of adverbs of 
frequency are compound words consisting of a word indicating time preceded by 
numeric words such as หลาย ‘many’  ทุก ‘each, every’ and  บาง ‘some’.  When one 
wants to be emphatic, these adverbs are used at the beginning of the sentence. 
 
ทหารต้องทําความสะอาดโรงนอน   The soldiers have to clean their 
 วันละหลายครั�ง                                               barrack many times a day. 
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ทุกครั�งจ่ากองร้อยจะเป็นผู้ตรวจ  Every time it will be inspected by the  
                                                                        First Sergeant. 
 
บางที� (ทหาร) ต้องทําความสะอาดใหม่ Sometimes they have to redo the 
                                                                        cleaning. 
 
Some adverbs of frequency are not compound words and some only occur in the 
initial or final position of a sentence.  These are some examples: 
 
ธรรมดา ไม่มีการฝึกทางทะเลในเดือนนี� Usually, there is no sea training in this  
                                                                        month. 
 
ปีนี�ฝนตกบ่อย     This year, it rains often. 
 
ทหารต้องเตรียมสิ�งอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเสมอ Soldiers must always have their supplies  
                                                                        ready (for emergency).    
 
4.  กระโดด / โดด  
Both of these words mean ‘to jump’.  The former is rather formal and the latter is 
informal and is generally used colloquially. 
 
5.  ตื�น  is the short form of  ตื�นนอน meaning ‘to wake up’.  Although the term ‘to 
get up’ ลุกขึ�น does exist in Thai, ตื�น is preferred when talking about getting up in the 
morning. 
 
6.  วันเสาร์อาทิตย์ is the colloquial form of  สุดสัปดาห◌์ meaning ‘weekend’.  The 
latter is rather formal and is rarely used in daily conversation. 
 
7.  หมายกําหนดการ   means ‘schedule of activities’.  It cannot be used to mean 
schedule in any other sense. 
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กรณี case 
กระโดด to jump (See Grammar Notes) 
กระโดดร่ม to make a parachute jump 
กิจกรรม activities 
การทําลาย demolition 
การฝึก training 
การฝึกเดินพร้อมรบ forced march 
การว่ายนํ�าสวมชุดยาง combat swimming 
กายบริหาร calisthenics 
ขน to carry; to transport 
ขี� to ride 
เข้าแถว to fall in  
เข้านอน to go to bed, to go to sleep 
ครูฝึก trainer, instructor 
เครื�องจุดระเบิด detonator 
เครื�องมือเครื�องใช้ gear (informal) 
เครื�องหลัง backpack 
เครื�องอุปกรณ์ gear 
ใครสักคน someone 
จนถึง until 
จังหวะ rhythm 
ที�ว่าง room (space) 
ที�เหลือ the rest, the remainder 
ทําความสะอาด to clean 
ในไม่ช้า before long, shortly 
บทเรียน lesson 
บรรยายสรุป to brief; briefing 
บ่อยๆ often 
บ่อยแค่ไหน how often 
บางท,ี บางครั�ง sometimes 
ประกอบ to assemble 
ปีน to climb 
ปืน gun 
ปืนพก pistol 
เป้า target 
แป้น key (as on a typewriter) 
แปรงฟัน to brush teeth 
ฝึก to train 
พลซุ่มยิง sniper 
พัก to take a break; a break 
พักกลางวัน to take a midday break; a midday 

break 
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พัง demolished, destroyed 
มานี� come here! 
ลุกขึ�น to get up (See ตื�น  in Grammar Notes) 
เล็กแค่นั�น that small 
เล่น to play 
เล่นสก ี to ski 
เลิกงาน to get off work, the work is over 
วันละครั�ง/ สองครั�ง once/twice a day 
วันเสาร์อาทิตย ์ weekend (See Grammar Notes) 
วางแผน to plan 
ว่ายนํ�า to swim 
วิ�งทน marathon 
วิ�งทางไกล cross-country run 
สถานที�เที�ยว places to visit 
สวมเครื�องหลังเดินทางไกล to go backpacking 
สนามยิงปืน firing range 
สัญญาณขอความช่วยเหลือ SOS 
สุดสัปดาห ์ weekend (See Grammar Notes) 
สูดอากาศ to breathe in air 
หน่วยสมทบ detached unit 
หน้าเขียว to turn blue 
หน้าฝน rainy season  
หน้าร้อน summer 
หน้าหนาว winter 
หมายกําหนดการ schedule (See Grammar Notes) 
จัด....ให้เป็นระเบียบ to straighten up; to put in order 
จุดพิกัด coordinate 
ใจกลาง center 
เฉียง diagonal, diagonally 
ชุดยาง wet suit 
แชมป์เปี�ยน champion 
ซ้อม to practice 
ซัก to wash (clothes only) 
ซักผ้า to do laundry 
ด้วยความยินดี with pleasure 
ดินระเบิด dynamite, charge 
เดินแถว to march 
เดินพร้อมรบ to go on forced march 
โดด to jump (See Grammar Notes) 
ตารางการฝึก training schedule 
ตื�นนอน to wake up 
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เตรียมตัว, เตรียมตัวให้พร้อม to prepare oneself; to get ready 
เตรียม....ให้เรียบร้อย to get…in order 
ถอด to disassemble; to take off (as clothes) 
ถีบจักรยาน to ride a bicycle 
ทันท ี immediately 
ทีหลัง later 
ไม่ค่อย seldom 
ไม่เคย have never  
ไม่เลย not at all 
ยก to lift 
ยกนํ�าหนัก to lift weight; weight lifting 
ยอดเขา mountain top 
ยิง to shoot, to fire 
ยิงถูกใจกลางเป้า to hit the bull’s-eye, to score a direct 

hit 
เยี�ยม to visit 
รักษาจังหวะ to keep the rhythm 
ระเบิด to blow up 
ร่างกาย physique, body 
รีด to iron 
รูปร่าง physical appearance 
เร็วๆ เขา้ move it! Hurry up! 
เริ�ม to begin 
แรก first 
โรงยิม gymnasium 
ลัง crate 
ล้าง to wash 
ล้างหน้า to wash the face 
หลักสูตร  course 
หยุดพัก a break; to take a break 
ห้องเก็บของ storage room 
หายใจ to breathe 
หูฟัง headphone 
อย่างระมัดระวัง carefully 
ออกกําลังกาย to exercise 
อาทิตย์ละสองครั�ง twice a week 
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Life in military installations throughout Thailand varies greatly from that of soldiers 
in the United States.  In Thailand for example, barracks may have no air conditioning, 
their ventilation consisting simply of wooden slats on the wall that open up to let air 
in.  Air circulation may be enhanced with a ceiling fan, and living quarters may 
consist of a single bed, a footlocker or wall locker, and a common latrine for a unit of 
20 soldiers per room, with no private baths.  A barrack may consist of 40 to 50 
soldiers per barrack.   
 
Thai soldiers are not allowed to have any personal items except for what the Armed 
Forces supply to them.  The average salary of a Thai soldier is about $40.00 dollars a 
month, as opposed to an American soldier who earns 4 or 5 times more than a Thai 
NCO (non-commissioned officer) of more than 25 to 30 years of service. 
 
Thai soldiers must wear their uniforms at all times, whereas a U.S. soldier is 
permitted to change into civilian clothes once they leave their military installation.  A 
Thai company may consist of about 130 soldiers.  The Thai military installation does 
not have recreational facilities such as swimming pools or exercise facilities, except 
for those in Bangkok.  Thai soldiers have to go into town, when permitted, for 
recreation and entertainment.  They do have separate dining facilities for officers, 
NCOs and the draftees.  There is no “commissary”, but a small PX  which is usually 
not abundantly stocked.  Haircuts are free for the draftees and uniforms are annually 
issued.  They have to do their own laundry, and can’t cook for themselves in their 
barrack facilities, whereas U.S. soldiers have at least the use of a microwave. 
 
A daily routine for a soldier comprises intensive drills and exercises known to 
American troops.  For example, the day may begin with a couple of hours of 
marching, drills, going to the firing range, some sort of military training or sports 
activities for exercise.  Sometimes they do details around the military installation. 
 
The Thai military is regarded as a national institution, the one that is built on 
countless sacrifice of lives in order to safeguard independence and the sovereignty of 
the country. The military has stated its position clearly that it will not get involved 
with politics.  It will stand by the side of the people and will always protect  
democracy which has the King as the Head of the state.  His Majesty King Bhumibol 
also suggests that ‘combat’ and ‘development’ be carried out simultaneously, and the 
military has always been responsive to the Royal suggestion as evidenced in the 
military’s participation in various government development projects. 
 
The military is made up of people from all levels of Thai society.  In addition to basic 
training, they have an opportunity to develop their skills and knowledge in many areas 
which will be useful to them after leaving the service. 
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Phrases expressing soldier’s guiding principles are seen everywhere in Thai military 
installations.    
 
ระเบียบ   ‘well-organized’ 

วินัย    ‘discipline’ 

กล้าหาญ  ‘brave’ 

อดทน   ‘endurance’ 

พลีชีพเพื�อชาต◌ิ ‘sacrifice one’s life for his own country’ 
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Activity 1 
You are a member of the US team visiting the military installation in Lopburi.  Your 
partner is a member of the Thai unit.  Find out about his/her daily routine using the 
samples given below. 
 

You 
 
What time do you get up on the 
weekdays? 
 
What do you do until breakfast? 
 
 
What is your schedule like after that? 
 
 
 
 
What do you usually do after 5 o’clock? 
 

Your partner 
 
I get up at 5:30 in the morning. 
 
 
We have physical fitness training.  Then 
we have breakfast. 
 
We have classes in the morning and 
have lunch at 11:30 AM.  After lunch, 
we go to the shooting range.  We stay 
there until 5:00 PM. 
 
Sometimes I just watch TV or play 
ping-pong. 

 
   
Activity 2 
Reverse the roles.  This time your partner wants to know about your weekend 
activities. 
 

Your partner 
 
What do you do on weekends? 
 
Where do you go? 

 
 
I spend weekends at home.  I am 
married.  I usually play with the 
children. 
 
Sometimes to the movies.  I also like to 
read. 
 
Usually crime books. 
 
Yes, I like it. 
Yes, why not. 

 

You 
 
I usually go out on weekends. 
 
I go hiking. Every weekend I go hiking 
with friends. And you? 
 
You never go out? 
 
 
 
What do you read? 
 
 
Do you like hiking? 
 
Then we can go together. 
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Activity 3 
Interview three of your classmates about their daily routine using the guidance below.  
Report your findings to the class. 
 
ตื�นนอน / อาบนํ�า แต่งตัว / เก็บมุ้ง 
 
อบรม / ฝึกระเบียบเบื�องต้น 
อาหารเช้า / เคารพธงชาติ 
ฝึกอาวุธศึกษา 
อาหารกลางวัน 
ฝึกหรืองานโยธา 
ทําธุรกิจส่วนตัว / พักผ่อน 
อาหารเย็น 
อบรมมารยาท วินัย กฎระเบียบ 
สวดมนต ์
เข้านอน 

wake up / take a shower, get dressed / 
make the bed 
class / basic training 
breakfast / national anthem 
weapons training 
lunch 
training or detail 
personal time / rest 
dinner 
soldier’s etiquette / regulations 

recite prayers 
bedtime 

 
 
Activity 4 
You are in the residential area of the military base but don’t know much about where 
certain buildings are.  Ask your partner.  He/she will provide you with the information 
according to the map below.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ที�พักชั�นประทวน 

ร้านค้าย่อย 

โรงนอนทหาร 

บ้านพัก 
นายทหาร 

หน่วยพยาบาล 

บี.โอ.คิว 

โรงอาหาร 
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Activity 5 
Captain Surawit Sajvijit has been in the Army for almost six years.  He lives outside 
the military installation in Chiang Mai.  When asked about his living arrangements, 
this is what he said.  Read the text and decide if the statements are true or false. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           T      F 
 

1.  The apartments are very close to the military base.    _____  _____ 
 
2.  Captain Surawit lives on the top floor.    _____  _____ 

 
3.  His apartment has two bedrooms.     _____  _____ 

 
4.  He gets up before 6 AM.      _____  _____ 

 
5.  He drives to work.          _____  _____ 

 
6.  He arrives at his office sometimes after seven.   _____  _____ 
 
 
Answers: 1.T     2.T     3.F     4.T     5.F     6.F 
 

ตอนผมย้ายมาประจําที�เชียงใหม่เมื�อสามปีที�แล้ว 

บ้านพักนายทหารในค่ายกาวิละไม่ว่างเลย 

พอดีอพาร์ทเมนท์แถวนี�มีห้องว่างอยู่บ้าง ผมเลย 

เลือกที�นี�เพราะอยู่ใกล้ค่ายมากกว่าที�อื�นๆ และ  

ผมอยู่ชั�นบนสุดได้เห็นวิวสวย ถึงแม้จะมีห้องนอน 

เดียว แต่ก็เป็นห้องใหญ่ ผมไม่ต้องขับรถ 

ไปทํางาน เดินออกกําลังประมาณสิบนาทีก็ถึง 

ปกติผมตื�นตีห้าครึ�งทุกวัน มีเวลาทานอาหารเช้า 

ที�บ้าน ผมถึงที�ทํางานก่อนเจ็ดโมงเช้าทุกวัน 
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Activity 6 
You and your partner just moved into a new apartment.  Choose the role of the person 
A or the person B. 
 

A. You want to know where the certain items should go.  Ask your 
partner using the items given below.  Do what he/she says to you 
by placing the items where they belong on the map. 

B. Give instructions to your partner using the phrase:  
      เอา object ไปไว้ preposition 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Answers: ห้องรับแขก: โซฟา  โทรทัศน์   วิทย ุ
             ครัว:  ตู้เย็น  ไมโครเวฟ  ถ้วยชาม   
             ห้องรับประทานอาหาร:  โต๊ะอาหาร   เก้าอี�    
             ห้องนอน:  เตียง   ลิ�นชักใส่เสื�อผ้า   โต๊ะเขียนหนังสือ   ชั�นวางหนังสือ 

 

โซฟา   เตยีง   โทรทัศน์   โต๊ะอาหาร   เก้าอี�   ลิ�นชักใส่เสื�อผ้า   วิทยุ 
โต๊ะเขียนหนังสือ   ชั�นวางหนังสือ   ตู้เย็น   ไมโครเวฟ   ถ้วยชาม 

ห้องรับแขก       ครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องรับประทานอาหาร       ห้องนอน 
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Activity 7 
Study the layout of your apartment from the previous activity.  Describe your 
apartment in front of the class including all the items and telling where they are 
placed. 
 
 
Activity 8 
Suthon is a United Nation peacekeeper in Bosnia.  Read the excerpt from his daily 
routine and choose the best answer. 
  
...หลังอาหารเช้าที�โรงอาหาร  ฟังรายงานอากาศจากวิทยุ เจ็ดโมงครึ�งพร้อมกันที� 
กองบังคับการ  พลขับรถนํารถจิ�ปมารับพวกเราออกไปยังหมู่บ้านเล็กๆซึ�งอยู่ห่างจาก 
ค่ายประมาณ ๖๐ กิโลเมตร  ระหว่างทางอันตรายมากเพราะรถทหาร ยู เอ็น เคยโดน 
กับระเบิด มีทหารเสียชีวิตหลายคน  การเดินทางครั�งนี�เรานําแพทย์ทหารออกไปให้ 
การรักษาพยาบาลคนในหมู่บ้านที�เจ็บหนัก กลับถึงที�พักเกือบเที�ยงคืนเหนื�อยมาก..   

   
1.  Suthon listens to the news 
 
 a. alone   b. with his friends  c. after breakfast 
 
2.  His platoon goes 
 
 a. to the town   b. swimming   c. to the village 
 
3.  The road is 
 
 a. not bad   b. dangerous   c. bumpy 
 
4.  Many peacekeepers lost their lives  
 
 a.  because of mines  b. they were careless  c. didn’t obey  
                                                                                                                rules 
5.  The military doctor treats 
 
 a. only soldiers  b. local residents  c. both 
 
6.  The doctor comes from the main base 
 

a. in case of serious illness     b. when he has time  c. when he gets a  
                                                                                                    chance 

7.  The trip to the village is 
 
 a. very relaxing  b. exhausting   c. boring 
 
Answers: 1.c     2.c     3.b     4.a     5.c     6.a     7.b  
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Activity 9 
Read the following excerpt from the newspaper written in Thai and answer the 
questions.  You will not understand every word.  Look for general content. 
 
การประกวดภาพยนต์นานาชาติประจําปีนี�  ได้จัดขึ�นที�เมือง เซาท์เปาโล ประเทศ 
บราซิล  ระหว่างวันที� ๑๗-๒๘ สิงหาคม ผู้ชนะการประกวดที�ได้รับรางวัลประเภท 
ผู้สร้างภาพยนต์ยอดเยี�ยมได้แก่ มร. ดิมเซ สโตยานอฟสกี�  ในปีนี�มีประเทศต่างๆ 
จากทั�วโลกเข้าร่วมในการประกวดถึง ๔๗ ประเทศด้วยกัน  

 
1. What is the text about? 
2. What city is mentioned? 
3. In which country is the city? 
4. Who won the prize? 
5. What is his occupation? 
6. When was the festival held? 
7. How many countries did take part? 

 
 
Answers: 1. It is about the movie festival.  2. Sao Paolo   3. Brazil   4. Dimce 
Stojanovski   5. movie producer  6. from 17 to 28 of August  7. 47  
 
 
Activity 10 (Pair Work) 
Ask and answer each other in great detail what life in the barracks is like.  In 
answering, try to explain what life is like in general, compared to civilian life and 
facilities. 
 
 
Activity 11 
Listen as the instructor reads several short excerpts of various courses of instruction 
and decide what kind of class it is.  Write down your answer in English. 
 
1.  __________________________________________ 
 
2.  __________________________________________ 
 
3.  __________________________________________ 
 
4.  __________________________________________ 
 
5.  __________________________________________ 
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Instructor’s reading: 
 
1. เอาละ วันนี�พอแล้ว ก่อนที�จะดับเครื�องยนต์ เข้าเกียร์หนึ�งก่อนแล้วดึงเบรคมือ รถจะ 
   ได้ไม่ไหล 
 
2. สําหรับ 20 คน เรากะว่าจะใช้นํ�า 20 ลิตร ใส่เนื�อในนํ�าเย็นแล้วต้มไฟอ่อนๆ   
   จนเดือด ยิ�งต้มนานเท่าไร นํ�าซุปจะดียิ�งขึ�นเท่านั�น เราจะยังไม่ใส่ผัก จนครึ�งชั�วโมง   
   สุดท้าย 
 
3. วันนี�เราจะฝึกป้องกันตนเองจากผู้จู่โจม ซึ�งเป็นการฝึกขั�นแรกเท่านั�น คุณควรจะ  
    เรียนวิธีปฏิบัติต่อจากนี�ทันที เช่น การเตะหรือตีผู้จู่โจมด้วยกําปั�น การทําเช่นนี�   
    เท่านั�นที�จะป้องกันตนเองจากการจู่โจมครั�งต่อไปได้ 
 
4. ท่านสุภาพบุรุษทุกท่าน เรายังไม่ชํานาญการใช้คําใหม่ๆ เลย พรุ่งนี�จะมีการสอบ  
    คําศัพท์ 25 คําซึ�งคุณจะต้องแปลให้ถูกต้องทั�งหมด 20 คําทุกคนควรจะเข้าใจว่า  
    เราจะเรียนภาษาต่างประเทศไม่ได้เลยถ้าเราไม่ทราบคําศัพท์ 
 
5. เอาละเตรียมวิดพื�น ตั�งใจทําดีๆ ลําตัวเป็นเส้นตรง ตามองตรงไปข้างหน้า..... 
    ทะนง คุณไม่ใช่หมูนะทําอีกยี�สิบครั�งและนับดังๆ ด้วย 
 
Answers: 
1. drivers training 
2. cooking class 
3. self defense training 
4. foreign language class 
5. calisthenics 
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Activity 1 
Underline the types of weapons found in the text. 
 
 

 

ทหารพม่าได้ระดมยิงปืนใหญ่และจรวด
อาร์พีจีจากฐานปฏิบัติการฝั�งพม่าเข้า 
ถล่มฝั�งไทยอีกระลอก โดยกระสุนปืน 
ตก บริเวณวัดถํ�าผาจมและวัดเวียง 
พางคํา ในขณะที�ฝ่ายทหารไทยก็ไม่ 
ยอมตกเป็นเป้านิ�งเช่นกัน ได้ใช้อาวุธ 
ปืนใหญ่ยิงโต้ตอบกลับไป เวลาเดียว 
กันกําลังทหารไทยอีกส่วนหนึ�งเคลื�อน 
รถถังบุกเข้ายึดฐานที�มั�นของพม่า 
บริเวณฐานปฏิบัติการกูเต็งนายง 
ทหารพม่าเสียชีวิตและบาดเจ็บที�เหลือ
แตกพ่ายหนีเข้าฝั�งพม่าไป ส่วนทหาร 
ไทยบาดเจ็บอีกจํานวน 2 นาย  ถูก 
ลําเลียงส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
Answers: ปืนใหญ ่   จรวดอาร์พีจี     กระสุนปืน    รถถัง 

 
 

Activity 2 (Pair Work) 
Students pair up to practice asking and telling about their different training schedules. 

 
A. You are Royal Thai Navy combat diver undergoing a week of night training. 
Answer your partner’s questions with the help of your schedule below.  Find out 
partner’s training schedule includes by asking him questions. 
 
Example:  คุณต้องเข้าแถวเวลาไหน 
  คุณต้องฝึกออกกําลังเมื�อไร 
  คุณต้องฝึกว่ายนํ�าเวลาใส่เครื�องแบบสนามหรือเปล่า 
 
  ตารางฝึกของหน่วยทําลายใต้นํ�าทหารเรือ 
 
  17.00  ตื�นนอนและแต่งตัวพร้อม 
  17.20  ทานอาหารเช้า 

17.45  เข้าแถว 
17.55-20.00 เรียนและฝึก 
20.00  พร้อมที�จะฝึกออกกําลัง 
20.10  ไปวิ�งที�ชายหาดและกายบรหิาร 
21.15  หยุดพัก 
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21.30-21.45 ว่ายนํ�าและดํานํ�าทั�งเครื�องแบบ 
21.45  เตรียมเครื�องมือเครื�องใช้สําหรับใต้นํ�า 
22.00-23.15 ฝึกใต้นํ�า 
23.15-00.30 ทานอาหารกลางวัน 
00.30  จัดเครื�องมือเครื�องใช้ให้เรียบร้อย 
00.50-03.15 ฝึกการทําลาย 
03.15  ฟังบรรยายสรุป 
03.45  เลิกงานประจํา 

 
B. You are a Royal Thai Army mountain trooper undergoing a week of intense 
training. Answer your partner’s questions with the help of your schedule below. Find 
out partner’s training schedule includes by asking him questions. 
 
Example: คุณต้องเข้าแถวเวลาไหน 
  คุณฝึกออกกําลังเมื�อไร 
  คุณต้องฝึกบนภูเขาหรือเปล่า 
 
  ตารางการฝึกสําหรับทหารภูเขา 
 
  04.00  ตื�นนอนและแต่งตัวพร้อม 
  04.20  ทานอาหารเช้า 

04.45  เข้าแถว 
04.55-06.10 วิ�งทนและกายบริหาร 
06.10  เตรียมเครื�องมือเครื�องใช้สําหรับใช้บนภูเขา 
06.30-11.50 เดินบนภูเขาพร้อมทั�งเครื�องมือเครื�องใช้ครบ 
11.50  จัดเครื�องมือเครื�องใช้ให้เรียบร้อย 
12.00  หยุดทานอาหารกลางวัน 
13.15-13.30 ฝึกบนภูเขา 
13.30   ทําความสะอาดห้องเก็บของ 
13.45  ฟังบรรยายสรุป 
13.55  เลิกงานประจําวัน 
 

 
Activity 3 
Complete each sentence by choosing the appropriate verb given below. 
 
กลับ พัก ซักรีด   ด ู ขับ วิ�ง ทํา เข้า เสร็จ จ่าย 
 
1. เรา________กลางวัน เวลาเที�ยง 

 
2. สมศักดิ�________ทีวีทุกคืน 
 
3. ส่วนมากคนแถวนั�น________รถไปทํางาน 
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4. ขจร________งานประจําวันเวลาห้าโมงเย็น 
 
5. จ่าสิทธิชอบ________อาหารทานเอง 
 
6. สิบเอกวุฒิ________เสื�อผ้าทุกวันอาทิตย์ 
 
7. เราต้อง________ทางไกลพร้อมเครื�องสนามอาทิตย์ละสองครั�ง 
 
8. คุณ________นอนเวลาเท่าไร 
 
9. คุณสิทธิพงษ์________บ้านเมื�อไร 
 
10. จ่าพยอมต้องไป________ของเองหรือ 
 
 
Answers:  1.พัก    2.ดู    3.ขับ    4.เสร็จ    5.ทํา    6.ซักรีด    7.เดิน    8.เข้า    9.กลับ    
10.จ่าย     

 
 
Activity 4 
You are in the office of the first sergeant of your Thai host unit.  You are discussing 
next week’s A Team schedule with him to determine when you can use the base 
facilities.  While you listen to the instructor read the schedule, write down when the 
following areas are available for the A Team.  
 
 
Instructor’s reading (A. First male, B. Second male) 
 
A: ขอโทษครับจ่าทิม อาทิตย์หน้าบริเวณฝกึไม่ว่าง 
 
B: หลังจากอาทิตย์หน้าไปแล้ว เอทีมจะใช้บริเวณฝึกได้เมื�อไร 
 
A: วันจันทร์ตอนบ่ายตั�งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็น ตอนเช้าเราใช้ฝึกอยู่ 
 
B: แล้วอาทิตย์หน้าล่ะบริเวณฝึกยิงและบริเวณฝึกทําลายจะว่างหรือเปล่า 
 
A: บริเวณฝึกทําลายปิด แต่คุณไปใช้บริเวณฝึกยิงได้วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ 
 
B: เมื�อไร ตอนเช้าหรือตอนบ่าย 
  
A: วันอังคารตอนเช้า วันพุธและวันศุกร์ตอนบ่าย 
 
B: ตั�งแต่เวลาเท่าไรถึงเท่าไร 
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Instructor’s reading (continued): 
A: ตอนเช้า ตั�งแต่เก้าโมงถึงเที�ยง ตอนบ่ายตั�งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็น 
 
B: ดีครับ และเราจะใช้โรงยิมได้เมื�อไร 
 
A: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั�งแต่ตีห้าครึ�งถึงแปดโมงครึ�ง และหกโมงเย็นจนถึงสองทุ่ม 
 
B: ห้องเรียนและห้องเก็บของเราไปใช้ได้ทุกวัน ใช่ไหม 
 
A: ใช่ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่ว่าหลังจากใช้แล้วคุณต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย  
    วันศุกร์ห้องเรียนไม่ว่างเราต้องใช้ห้องเรียนสําหรับบทเรียนเกี�ยวกับการ    
    ปฐมพยาบาล 
 
B: ตกลงครับ ถ้าวันศุกร์ห้องเรียนไม่ว่าง เราจะไปโดดร่ม เราชอบโดดร่ม 
 
A: และอีกอย่างหนึ�งครับ จ่าทิม วันเสาร์ตอนเย็นจะมีการแสดงดนตรีแจ๊สที�สโมสร   
    ประทวน คุณอยากจะไปฟังไหม 
 
B: ผมอาจจะไป ขอถามเพื�อนดูก่อน ขอบคุณมากครับ จ่ามิลเลอร์ หวังว่าวันเสาร์คุณ   
    คงจะไปได้นะครับ 
 
A: ครับ ผมอาจจะไปครับ 
 
Answers: 
บริเวณฝึก หลังจากอาทิตย์หน้า บ่ายวันจันทร์ตั�งแต่ 13.00 น. จนถึง 17.00 น. 
 
บริเวณฝึกยิง อาทิตย์หน้า เช้าอังคาร ตั�งแต่ 09.00 น. จนถึง 12.00 น. 
  วันพุธและวันศุกร์ตอนบ่าย ตั�งแต่เวลา 13.00 น. จนถึง 17.00 น. 
 
โรงยิม  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตอนเช้าตั�งแต่เวลา 05.30 น. จนถึง 08.30 น.  
  ตอนเย็นตั�งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง 20.00 น. 
 
ห้องเรียน วันจันทร์ถึงพฤหัส 
 
ห้องเก็บของ วันจันทร์ถึงวันศุกร ์
 
สโมสรประทวน วันเสาร์ตอนเย็น 
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Activity 5 (Pair Work) 
One student begins by selecting a cue from the Activities Box for his partner, who 
must find a logical completion from the Equipment Box.  That person will then select 
a cue for his partner who must complete the statement. 
 
Example: 
 
A  วันนี�เราจะมีการฝึกยิงปืน 
B  เพราะฉะนั�นเราต้องมีอาวุธ 
 
      

Activity 
ฝึกยิงปืน 
เดินทางไกลพร้อมเครื�องสนาม 
ว่ายนํ�า 
วิ�งทน 
กระโดดร่ม 
บรรยายสรุป 
ถีบจักรยาน 
ปีนเขา 
เล่นสก ี

Equipment 
กาแฟ 
หมวกเหล็ก 
รองเท้ากีฬา 
เครื�องหลัง 
กางเกงว่ายนํ�า 
เชือก 
รองเท้าบู๊ท 
อาวุธ 
ถุงมือ 

 
 
Activity 6 (Pair Work) 
Talk about the different facilities at your military installation, such as: food service, 
laundry, clothing sales, central issue facility, post exchange, medical, transportation, 
exercise and recreational facilities. 
 
Example: 
 
A  ที�เมืองไทยมีร้านค้าสวัสดิการของค่ายไหม 
 
B  มีเฉพาะในค่ายใหญ่ๆ และมีเฉพาะอาหารแห้ง 
กับเครื�องอุปโภคบริโภคเท่าที�จําเป็นเท่านั�น 
 
 
 ร้านขายเสื�อผ้าเครื�องแบบ            ร้านขายอาหาร              บริการซัก อบ รีด             

ปั�มนํ�ามัน ร้านค้าสวัสดิการของค่าย หน่วยพยาบาล  อู่ซ่อมยานยนต์  
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Activity 7 (Pair Work) 
Play the role of an American soldier who has just arrived to a military facility in 
Thailand.  Your Thai counterpart will tell you where the shooting range training area 
is located and will give you the time and days of practice.  Then switch roles and add 
some descriptions and more details to the question and answer about the shooting 
range facility and the type of instruction. 
 
Example: 
มีสนามฝึกยิงปืนประเภทไหนบ้าง 
ที�สนามฝึกยิงปืนใช้กระสุนจริงหรือเปล่า 
 
สนามฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง  Live fire exercise range 
สนามฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี  Tactical range 
สนามยิงปืนทราบระยะ  Known distance range 
สนามยิงย่นระยะ  Miniature range 

 
 
Activity 8 (Pair Work) 
When you are done with this activity, compare your answers with your partner’s. 
 
1. Arrange these adverbs by their degree of frequency, from least to most frequently: 
 
a. บ่อย         b. ไม่ค่อยจะ         c. บางที         d. ไม่เคย         e. ปกติ 
 
never     __________ 
   __________ 
   __________ 
   __________ 
   __________ 
 
 
2. Arrange these adverbs by their degree of immediacy: 
 
a. ในไม่ช้า                b. เดี�ยวนี�               c. ทีหลัง 
 
now   __________ 
   __________ 
   __________ 
 
 
Answers:   1.  d,  b,  c,  e,  a 
                  2.  b,  a,  c 
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Activity 9 
Dictation.  You will hear 5 sentences.  Write them down word by word, and then 
translate them into English. 
 
1.  __________________________________________________________________ 
 
=  __________________________________________________________________ 
 
2.  __________________________________________________________________ 
 
=  __________________________________________________________________ 
 
3.  __________________________________________________________________ 
 
=  __________________________________________________________________ 
 
4.  __________________________________________________________________ 
 
=  __________________________________________________________________ 
 
5.  __________________________________________________________________ 
 
=  __________________________________________________________________ 
 
 
Instructor’s reading: 
1. ทุกๆ เดือนจะมีการบรรยายสรุปที�กองบัญชาการ 
2. ทําความสะอาดห้องเก็บของนะ เดี�ยวนี�หาอะไรในห้องไม่เจอ 
3. เมื�อเลิกงานประจําแล้ว คุณถอดเครื�องแบบได้ 
4. เตรียมเรียนหนังสือเดี�ยวนี� 
5. ในฤดูใบไม้ผลิ การเล่นสกีเกือบจะเลิกหมดแล้ว 
 
Answers: 
1. Every month there is an official briefing at headquarters. 
2. Clean up the storage room: you can’t find anything anymore. 
3. When the workday is over you may take off your uniform. 
4. Now get ready for class. 
5. In spring, skiing is more or less over. 
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Activity 10 
A group of visitors is being shown around post.  In which order are they touring the 
various facilities listed below?  Listen to the instructor carefully and then put the 
facilities in the correct sequence by numbering them 1 through 11.  Which facility 
was not shown? 
 
armory 
communications center 
demolition area 
guest quarters 
gym 
headquarters 
instructional facility 
dining facility 
pool 
shooting range 
sports field 
training area 
 
Instructor’s reading: 
สวัสดีครับ ท่านสุภาพบุรุษทุกท่าน ค่ายนารายณ์ ยินดีต้อนรับ ผม จ่าสิบเอก อมร 
จะบริการให้ท่านตลอดวันนี� ผมหวังว่าที�พักสําหรับแขกของเราคงจะให้ความสะดวก 
สบายกับท่านอย่างดีเมื�อคืนนี� ถ้าท่านต้องการอะไรเพิ�มเติมอีกกรุณาบอกผมได้ 
แล้วผมจะจัดการให้ทันทีครับ ขณะนี�เราจะไปชมรอบๆ บริเวณค่ายกันนะครับ 
ทางขวาของเราคือร้านอาหารแบบ คาเฟทีเรียครับ เมื�อเช้านี�อาหารเช้าเป็นยังไง  
บ้างครับ พอทานได้ไหมครับ อ้อ คืนนี�เราจะมีรายการไก่ย่างและส้มตําด้วยครับ 
เราจะเดินผ่าน  สถานที�ที�เรียนหนังสือ ห้องเรียนทุกห้องขณะนี�เต็มหมด รายการเรียน 
วันนี�คือ ยุทธการและข่าวครับ ครูของเราเป็นครูชั�นหนึ�งทีเดียว ต่อไปคือโรงยิมครับ 
เวลาที�ดี ที�สุดสําหรับการออกกําลังที�นี�คือตอนเช้าครับ เพราะตอนนั�นคนไม่มาก 
ต่อจากโรงยิม ที�เห็นเป็นหลังคายาวๆ นั�น คือ สระว่ายนํ�าของเรา มีทางว่ายยาว 50 
เมตรอยู่ 12 ช่องทาง ที�กระโดดนํ�าสูง 10  เมตร และบ่อโดดนํ�า และที�นี�เป็นที�ที�เราฝึก 
ว่ายนํ�าพร้อมเครื�องสนาม ต่อไปเป็นสนามกีฬา ทีมของเราฝึกกันที�นี�อย่างเข้มแข็ง 
ทุกๆ วัน ทีมของเรากําลังเตรียม จะแข่งกับทีมเสนารักษ์เอาใจช่วยทีมของเราด้วย 
นะครับ ทางด้านซ้ายมือคือบริเวณฝึก ทหารภเูขาของเราฝึกปีนเขาที�ก้อนหินนั�น 
เกือบทุกวัน คุณอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า พวกเขาจะฝึกปีนขึ�นและไต่ลงด้วย 
เชือก ขณะนี�เรากําลังจะตรงไปคลังแสงสรรพวุธ คลังสําหรับเก็บอาวุธเบาอยู่ข้างหน้า 
อาวุธหนักอยู่ข้างหลัง ปีละครั�งเราจะมีการสํารวจ บัญชีเพื�อให้แน่ใจว่าของทกุสิ�ง 
ทุกอยางยังอยู่ครบ.....คุณคงเข้าใจ  ที�โน่นอีกด้านหนึ�งคุณจะเห็นสนามฝึกยิงปืน 
เดี�ยวนี�ยังไม่มีการฝึก ไม่งั�นคุณจะได้ยินเสียงปืน คิดโดยเฉลี�ย ทหารของเราจะ 
ฝึกยิงปืนอาทิตย์ละหนึ�งครั�ง ไกลออกไปด้านข้าง ข้างหลังรั�วคือบริเวณการทําลาย 
การฝึกการทําลายจะมีขึ�นอีกครั�งในสัปดาห์หน้า ประเดี�ยวเราจะกลับทางถนนหลังค่าย 
ผมจะส่งพวกท่านลงที�กองบังคับการ พันเอก วันชัย จะพบกับท่านเวลา 11.30 น. 
เพื�อฟังการบรรยายสรุปในห้องของท่านบนชั�นสอง สวัสดีครับ ทุกๆ ท่าน 
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Answers: 
1.  guest quarters 
2.  dining facility 
3.  instructional facility 
4.  gym 
5.  pool 
6.  sports field 
7.  training area 
8.  armory 
9.  shooting range 
10.demolition area 
11.headquarters 
 
The communications center was not included in the tour of the premises. 

 
 

 34 



Daily Routine                                    Thai SOLT I 
Homework                            Module 4 Lesson 1 
 
 
Activity 1 
Listen and fill in the times using the 24-hour system. 
 
1. บทเรียนเริ�มต้นตั�งแต่เวลา________จนถึง_________ 
 
2. ทีมเอไปซ้อมยิงเมื�อไร________ 
    และกลับมาเมื�อไร________ 
 
3. วันอาทิตย์โรงอาหารเปิดเวลาเท่าไร________ 
    และปิดเวลาเท่าไร________ 
 
4. การฝึกโดดร่มวันศุกร์แรกของทุกเดือนเริ�มตั�งแต่เวลาเท่าไร 
    ตั�งแต่เวลา________จนถึง________ 
 
Audio Script and Answers:  1. 08.45-15.20     2. 09.10, 16.15     3. 10.45, 18.15      
4. 12.45-19.15      

 
 
Activity 2 
Describe your daily routine.  Put the items in the right column in chronological order.  
(This may vary from person to person.) 
 
4.30-5.25 น.   _____  a. เข้าเรียน 
    _____  b. ทานอาหารเช้า 
    _____  c. เสร็จงานประจําวัน 
    _____  d. ขับรถไปทํางาน 
5.30-5.35 น.   _____  e. ตื�นนอน 
5.35-6.30 น.   _____  f. พักกลางวัน 
6.30-9.00 น.   _____  g. อยู่บ้าน 
9.30-11.30 น.   _____  h. วิ�งออกกําลัง 
11.30-12.30 น .  _____  i. เข้าประชุม 
12.30-16.30 น .  _____  j. เตรียมตัวไปทํางาน 
16.30-17.00 น .  _____  k. ซักผ้า 
    _____  l.  แต่งตัว 
17.00 น.   _____  m. เข้านอน 
17.00-17.30 น.   _____  n. ไปจ่ายของ 
17.30-17.45 น .  _____  o. เข้าแถว 
17.45-4.30 น.   _____  p. ดูทีวี 
18.00-18.30 น .  _____  q. กลับบ้าน 
18.30-19.30 น.   _____  r. เข้าเรียน 
19.30-22.00 น .  _____  s. ทําอาหาร 
22.00 น.   _____  t. ขับรถไปเรียนหนังสือ 
 
Answers:  e   j   l   d   o   h   b   t   r   f   a   i   c   n   q   g   s   k   p   m 
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Activity 3 
Which matches best? 
 
1. ขณะฝึกว่ายนํ�าพร้อมเครื�องสนาม คุณทําอะไรบ้าง  a. ลุยข้ามแม่นํ�า  
        b. ปีนโดยใช้เชือก 
        c. แลกสิ�งของกับเพื�อน 
 
2. คุณต้องการเอาอะไรไปด้วยเวลาคุณดํานํ�าพร้อมเครื�องสนาม  

a. เครื�องมือเครื�องใช้ดํานํ�า 
        b. ใบอนุญาต 
        c. หนังสือคู่มือ 
 
3. ขณะวิ�งทน       a. คุณขับรถหลงทาง 
        b. คุณวิ�งเป็นเวลานาน 
        c. คุณกินอาหารมาก 
 
4. เดินทางไกลพร้อมเครื�องสนาม คุณมักจะ   a. กระหายนํ�าจัด 
        b. ใช้เวลามากเกินไป 
        c. สวมรองเท้าที�ใส่สบาย 
 
5. เวลาเดินทางโดยจักรยาน คุณต้องใช้   a. รถถัง 
        b. รถกู้รถถัง 
        c. เข็มทิศ 
 
Answers:  1. a     2. a     3. b     4. a     5. c 

 
 
Activity 4 
Complete this letter by selecting the appropriate vocabulary item from the Jumble 
Box. 
 
อุบลราชธานี 
25 กุมภาพันธ์ 2536 
 
สวัสดีครับ คุณสมุทร 
 
คุณคงแปลกใจนะ ขณะนี�ผมไปทํางานอยู่ที�อุบลฯ เราย้ายไปจากลพบุรีสามเดือนมาแล้ว 
คุณก็ทราบดีว่าผมชอบลพบุรีเพราะมี________ หลายแหล่ง แต่อุบลฯ ก็ดีเหมือนกัน 
ผมจะเล่าให้คุณฟังนะว่า________วันผมทําอะไรบ้าง 
 
ตีสี�ครึ�ง________แต่งตัว________ไปทํางาน ขับรถอออกจากบ้านเวลาตีห้าสิบห้า 
เพราะว่าต้อง________เวลาตีห้าครึ�งจากนั�นเราต้อง________เป็นเวลาหนึ�งชั�วโมง 
ตั�งแต่ห้าโมงเช้าสี�สิบห้าถึงแปดโมงสี�สิบห้า________ไปที�อพาร์ทเม้นท์ อาบนํ�า 
________  
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และบางที�ก็อ่านหนังสือพิมพ์ เก้าโมงเช้า________ที�โรงทหาร 
เราฝึก________เดือน________ ผมรอคอยวันนั�นอยู่เสมอ 
ผมชอบออกไปข้างนอกห้องเรียนเพื�อสูดอากาศ ตามปรกติ________ 
เริ�มเวลาเก้าโมงจนถึงสิบเอ็ดโมงครึ�ง เวลาสิบเอ็ดโมงครึ�งถึงเที�ยงครึ�ง 
เรา________ปรกติผมไปทานอาหารกลางวันที�บ้าน อาหารที�________ ไม่อร่อย 
ผมทําซุปและแซนด์วิชแฮม เวลาเที�ยงครึ�ง เข้าเรียนที�โรงอาหาร เลิกเรียนเวลาสี�โมงครึ�ง 
หลังจากนั�นเราเข้า________สรุปกัน 
ผู้บังคับบัญชาหน่วยสมทบใช้เวลาประมาณครึ�งชั�วโมง หนึ�งทุ่ม________ ประจําวัน 
กลับบ้าน ผมต้องไปจ่ายของ_______ทําอาหาร สิ�งเหล่านี�ผมไม่ชอบแต่ก็ต้องทํา 
สามทุ่มผมเตรียมเข้านอน บางที�ก_็_______พอดูไปได้ห้านาทีก็หลับแล้ว 
วันสุดสัปดาห์ ผมไม่ได้ทํางาน คุณมา________ผมได้นะ ที�อุบลฯ มี________ 
หลายแห่ง 
 
สตีฟ 
 
1.เข้าเรียน     2.โรงอาหาร     3.วิ�งทน     4.เตรียมตัว     5.ดูทีวี     6.โดดร่ม     7.ประชุม     

8.พักกลางวัน     9.บทเรียน     10.เสร็จงาน     11.ซักรีดเสื�อผ้า     12.แต่ละ     

13.เนินเขา     14.ตื�นนอน     15.เข้าแถว     16.กลับ     17.ละครั�ง     18.เยี�ยม     

19.สถานที�เที�ยวหลายแห่ง     20.ทานอาหารเช้า      

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

 
 
Activity 5 
Write your daily routine in Thai using the schedule below as a guide. 
 
0530          wake up 
0530-0600 personal hygiene (bathroom, shave) and clean individual room/make bed  
0600-0700 physical training  
0700-0730 shower  
0730-0800 barracks clean up  
0800-0900 breakfast  
0900-1200 work  
1200-1300 lunch  
1300-1700 work  
1700-1800 dinner  
1800-2300 free time  
2300          taps (sleep)  
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