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Module 1 Lesson 1 
 
Audio Clip 1 
 
Track 1 
 
Listen to the Thai consonant (by classes) and its pronunciation. Practice writing the 
letters until you feel comfortable correlating the sound and the letter. 
 
อักษรสูง: ______________________________________________________ 
 
อักษรกลาง: _____________________________________________________________ 
 
อักษรตํ�า: ______________________________________________________ 
 
Audio Script: 
 

อักษรสูง:  ข  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห 
อักษรกลาง:   ก  จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ 
อักษรตํ�า:  ค  ฆ  ง  ช  ซ  ฌ ญ  ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ  น  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ 
 
 
Track 2 
 
Listen to the syllables/words and select the one you heard in each pair. 
 

1. บิด / ปิด   5. ไก่ / ไข ่
2. เป็ด / เผ็ด   6. ตา / ดา 
3. งอน / นอน   7. ตี / ท ี
4. ไป / ภัย   8. พา / ปา 
5. บอก / ปอก            10. เดือน / เตือน 
 
 
Track 3  
 
Pronounce, first on your own, the list of words below, one word at a time.  Then listen to 
the word to hear the pronunciation and evaluate your own pronunciation. 
 

Audio Script: 
 

1.  รถ  6.  เสมอ 11.  เมฆ 16.  ศาสนา 21.  หรูหรา 26.  พยาบาล 
2.  กัด  7.  จริงๆ 12.  กรรมกร 17.  ปรากฏ 22.  อย่างไหน 27.  ฤดูฝน 
3.  บาท 8.  ทราย 13.  เกษตร 18.  สวัสดี 23.  ข้าวสวย 28.  มิตรภาพ 
4.  รัฐ  9.  วันจันทร์ 14.  อภิชาต ิ 19.  หยิบยก 24.  ผลไม้ 29.  ตํารวจ 
5.  สระผม 10.สระอา 15.  จรวด 20.  แปล 25.  ภรรยา 30.  เยาวชน 
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Module 1 Lesson 2 
 
Track 4 
 
Listen to the passage.  On the basis of the greeting, determine whether the relationship 
between the two speakers is formal or informal. 
 
Audio Script: 

- เป็นไงคุณแดง จะไปไหนล่ะ 
- จะไปตลาด อยากได้อะไรไหม 

Answer: informal. 

 
 
Track 5 
 
Listen to the passage, and determine whether the relationship between the two speakers is 
formal or informal. 
 
Audio Script: 

- สวัสดีครับ ไม่ได้พบท่านเสียนาน  
     ท่านสบายดีหรือครับ 
- สบายดี แล้วคุณล่ะ 

ยังทํางานอยู่ที�เดิมหรือ 

Answer: formal 

 
 
Track 6 
 
Listening comprehension.  You will hear people introduce themselves.  Listen carefully 
and complete the following chart. 
 

ชื�อ: นามสกุล: จังหวัด: 
สมชาต ิ   
 ศรีแสงงาม เชียงใหม ่
ศักดา   
จรูญโรจน์ ตันสกุล  
   

 
 
Audio Script: 
 
1.  สวัสดีครับ ผม สมชาติ ธารารักษ์ มาจากกรุงเทพฯ ครับ 
2.  สวัสดีค่ะ ดิฉัน ดรุณ ีศรีแสงงาม มาจากเชียงใหม่ค่ะ  
3.  สวัสดีครับ ผม ศักดา ทองมา มาจากขอนแก่นครับ 
4.  สวัสดีค่ะ ดิฉัน จรูญโรจน์ ตันสกุล มาจากสงขลาค่ะ  
5.  สวัสดีครับ ผม ปรีชา ยั�งยืน มาจากลพบุรคีรับ 
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Module 1 Lesson 3 
 
Track 7 
 
Listening comprehension.  SSG. Nelson is riding with SSG. Thongdee (a Thai 
counterpart) through an area in Korat, and he is surprised to see a huge complex.  He is 
interested in it and asks SSG. Thongdee what types of buildings these are.  Listen 
carefully and complete the following chart. 
 
 

Type of Building 
 

Number of Floors 

บ้านพักนายทหาร  
 ๑๐ 
ร้านค้า  
 ๖ 
 ๑๙ 

 
 
Audio Script: 
 
แถวนี�เป็นบ้านพกัของทหาร บ้านของนายทหารจะเป็นบ้านหลังเดี�ยว สองชั�น 
บ้านนายสิบจะเป็นอพาร์ตเมนท ์อยู่ขา้งหลัง สีขาว มีทั�งหมด ๑๐ ชั�นๆละ ๘ ห้อง… 
สองข้างถนนสายนี� 
เป็นร้านค้า ๒ ชั�นเหมือนกันหมด ชั�นล่างจะเป็นที�ขายของ ครอบครัวอยู่ชั�นบน…ที�มุมถนน 
อาคารสีส้มโน่นเป็นศูนย์การค้าใหม่ มี ๖ ชั�น 
ตรงข้ามศูนย์การค้าเป็นโรงแรมที�ใหญ่ที�สุดในเมืองนี� สูง ๑๙ ชั�น มีห้องพักถึง ๒๕๐ ห้อง 
มีห้องซาวน่า ที�ออกกําลังกาย สระว่ายนํ�า และโบว์ลิ�งขนาด ๒๐ เลนด้วย 

 
 
Track 8 
 
Listen to the following passage and answer the questions. 
 
 
Audio Script: 
 
ห้องรับแขกดิฉันสีขาว  ในห้องรับแขกมีทีวีและชั�นวางหนังสือสีดํา ตู้เย็นสีขาว โต๊ะและ  
เก้าอี�สีนํ�าตาล  โต๊ะอยู่ตรงข้ามกับทีวี  ชั�นวางหนังสืออยู่ติดกับทีวี  ถัดจากห้องนี�เป็น 
ห้องครัว 
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(1) Which of the following objects are of the same color? 
Wall, table, TV, bookshelf, refrigerator 
 

(2) Which room is being described? 
(a) living room 
(b) master bedroom 
(c) kitchen 
(d) bathroom 

 
(3) What color is the table in the room? 

(a) green 
(b) yellow 
(c) brown 
(d) white 

 
(4) From the TV, where is the table located? 

(a) behind the TV 
(b) beside the TV 
(c) under theTV 
(d) opposite to the TV 

   
(5) What is located next to theTV? 

(a) a bed 
(b) a bookshelf 
(c) a radio 
(d) a table 

 
(6) What room is located next to this room? 

(a) bedroom 
(b) living room 
(c) kitchen 
(d) bathroom 

 
 
Answers: 
(1) wall and refrigerator    (2) a    (3) c    (4) d    (5) b    (6) c 
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Track 9  
 
Listen carefully to each of the following license plate numbers and put a checkmark in 
front of the one you hear in each box.  

 

(1) 

(a) กง ๒๓๐๑ 

(b) ภน ๓๓๐๑ 

(c) ถง ๓๒๐๑ 

(d) กน ๒๓๐๑ 

(2) 

(a) ขฮ ๗๐๕๘ 

(b) ผห ๕๗๘๐ 

(c) ฟอ ๗๕๘๐ 

(d) พอ ๘๕๗๐ 

 

(3) 

(a) ชป ๑๕๔๙ 

(b) ฉป ๑๔๕๙ 

(c) ฉบ ๑๕๕๙ 

(d) จพ ๑๔๔๙ 

 

(4) 

(a) ฝม ๓๘๐๕ 

(b) ผน ๒๘๕๐ 

(c) พม ๓๘๕๐ 

(d) ฟน ๒๘๔๐ 

(5) 

(a) คท ๗๖๑๓ 

(b) ขต ๓๖๑๓ 

(c) ฆต ๗๖๓๑ 

(d) คถ ๗๖๑๗ 

 

(6) 

(a) คข ๓๒๑๕ 

(b) ขค ๒๓๑๕ 

(c) ฆง ๔๗๒๓ 

(d) คก ๙๖๔๗ 

 

 

 

Audio Script & Answers: 

(1) กง ๒๓๐๑    (2) พอ ๘๕๗๐    (3) ฉป ๑๔๕๙    (4) พม ๓๘๕๐    (5) คท ๗๖๑๓ 

(6) ฆง ๔๗๒๓ 
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Module 1 Lesson 4 
 
Track 10 
 
Naree is telling Nancy about her parents.  Listen and answer the following questions, 
 

1. What nationality is her father? 
2. What is his job? 
3. Where does her mother come from? 
4. What is her job? 

 
 
Audio Script: 
 
นี�คุณพ่อคุณแม่ค่ะ  คุณพ่อมาจากประเทศจีน แต่อยู่เมืองไทยนานแล้ว เป็นผู้จัดการบริษัท 
ที�จังหวัดสงขลาในภาคใต้  คุณแม่เป็นคนไทย มาจากภาคเหนือ จังหวัดเชียงรายค่ะ  
คุณแม่ไม่ได้ทํางาน 
 
 
Answers: 

1. He is Chinese. 
2. He is the manager of a company in Songkla. 
3. Her mother is from Chiang Rai. 
4.   She is a homemaker. 

 
 
Track 11 
 
Rearrange the sentences in the sequence of what you hear by placing the number in front.  
 
____ "ผมเป็นลูกชายคนกลาง" 

____ "น้องชายผมเรียนอยู่มัธยมปลาย" 

____ "ผมเป็นลูกชายคนโต" 

____ "ผมเป็นลูกชายคนเล็ก" 

____ "ดิฉันเป็นลูกคนสุดท้อง" 
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Audio Script: 
 

1.  "ผมเป็นลูกชายคนโต" 
2.  "ดิฉันเป็นลูกคนสุดท้อง" 
3.  "ผมเป็นลูกชายคนกลาง" 
4.  "ผมเปน็ลูกชายคนเล็ก" 
5.  "น้องชายผมเรียนอยู่มัธยมปลาย" 
 
 
Answers: 
  (3)  "ผมเป็นลูกชายคนกลาง" 

  (5)  "น้องชายผมเรียนอยู่มัธยมปลาย" 

  (1)  "ผมเป็นลูกชายคนโต" 

  (4)  "ผมเป็นลูกชายคนเล็ก" 

  (2)  "ดิฉันเป็นลูกคนสุดท้อง" 
 
 
 
Track 12 
 
Listen to the dialogue and answer the questions. 
 
(1) Who is ปู่ย่าตายาย? 
(a)  parents 
(b)  grandparents  
(c)  uncles 
(d)  sisters 
 
(2)  According to the dialogue, is Supar’s grandfather still alive? 
(a)  yes, he is alive 
(b)  no, he has passed away  
(c)  don’t know 
 
(3)  According to the dialogue, who lives with Supar’s parents? 
(a)  her grandmother  
(b)  her brother 
(c)  her grandfather 
(d)  her uncle 
 
(4)  Where does Supar’s grandmother live? 
(a)  หาดใหญ ่
(b)  โคราช 
(c)  อยุธยา 
(d)  กรุงเทพฯ  
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Audio Script: 
 
A: ปู่ย่าตายายคุณยังอยู่ไหม  คุณสภุา 
B: คุณยายยังอยู่ แต่คุณปู่คุณย่าและคุณตาเสียหมดแล้ว 
A: คุณยายอยู่ที�ไหน 
B: คุณยายอยู่กรุงเทพฯกับพ่อแม่ดิฉัน     
 
 
Answers: 
1.  b      2.  b       3.  a       4.  d 
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Module 1 Lesson 5 
 
Track 13 
 
Listen to the short passage about people and their descriptions, and then fill in the tables 
with the necessary information. 
 
1.  สุดารัตน◌์                                              2.  ปีเตอร ์
 
อายุ ___________________                อายุ ___________________ 
สีผม ___________________               สีผม ___________________ 
สีตา _____________________               สีตา _____________________ 
สีผิว _____________________               สีผิว _____________________ 
ความสูง __________________               ความสูง __________________ 
 
 
3.  เจนนี�                                                     4.  ลอร่า 
 
อายุ ___________________                อายุ ___________________ 
สีผม ___________________               สีผม ___________________ 
สีตา _____________________               สีตา _____________________ 
สีผิว _____________________               สีผิว _____________________ 
ความสูง __________________               ความสูง __________________ 
 
Audio Script: 
 
(1) สุดารัตน์ อายุ ๓๒ ปี มีีผมสีดํา ตาสีดํา ผิวสองสี สูง ๕ ฟุต ๖ นิ�ว   (2) ปีเตอร์ อายุ 
๒๘ ปี ผมสีทอง ตาสีฟ้า ผิวขาว สูง ๖ ฟุต ๑นิ�ว  (3) เจนนี� อายุ ๒๓ ปี ผมสีนํ�าตาล 
ตาสีดํา ผิวขาว สูง ๕ ฟุต ๗ นิ�ว   (4) ลอร่า อายุ ๖๒ ปี ผมสีเทา ตาสีเขียว ผิวคลํ�า สูง ๕ 
ฟุต ๓ นิ�ว  

 
 
Track 14  
 
Listen to the statements about people.  Based on the content, determine whether the 
following statements are true or false. 
 
Statements:        T / F 
 
1.  Peter is an old man.           _______ 
2.  Yupar is not intelligent.           _______ 
3.  Saowaluck is boring.           _______ 
4.  Prawit is not sociable.          _______ 
5.  Paradon is serious and optimistic.   _______ 
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Audio Script: 
 
(1) ปีเตอร์เป็นชายหนุ่ม รูปหล่อ  (2)  ยุพาเป็นผู้หญิงที�ฉลาด  (3) 
เสาวลักษณ์เป็นผู้หญิงที�น่าสนใจ  (4)  ประวิตรเป็นคนที�น่าเบื�อ  (5)  
ภราดลเป็นคนที�เอาจริงเอาจัง และ มองโลกในแง่ดีเสมอ 
 

 
 
Answers:  1.F    2.F    3.F    4.F    5.T 
 
 
Track 15 
 
Listen to the following mixture of emotions, needs, and wants.  Based on the content, 
determine whether the following statements are true or false. 
 
True or false? 
 

1. จอห์นมีความสุขมากในเมืองไทย  T___    F___ 
2. เขาชอบกินแฮมเบอร์เกอร ์   T___    F___ 
3. เขาชอบอากาศในกรุงเทพฯมาก  T___    F___ 
4. จอห์นมีเพื�อนหลายคน   T___    F___ 
5. จอห์นไม่คิดถึงบ้าน    T___    F___ 
6. จอห์นอยากกลับบ้าน    T___    F___ 
7. จอห์นง่วงนอนแต่ไม่หิวนํ�า   T___    F___ 
8. จอห์นไม่กลัวความมืด   T___    F___ 

 
Audio Script: 
 
เขา...คิดถึงบ้าน  
    ...อยากกินแฮมเบอร์เกอร์   
     ...เหงาอยากโทรศัพท์ถึงบ้าน  
     ...ไม่ชินกับอากาศ  ...ร้อน 
    ...อยากกลับบ้าน 
    ...ง่วงนอน 
    ...หิวนํ�า 
    ...กลัวความมืด 
    ...ไม่มีความสุข เศร้า เสียใจ 

 
 
Answers: 
1.  F     2.  T     3.  F     4.  F     5.  F     6.  T     7.  F     8.  F 
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Module 1 Lesson 6 
 
Track 16 
 
Listen as the months of the year are spoken aloud.  Practice their pronunciation. 
 
มกราคม  January 
กุมภาพันธ์  February 
มีนาคม   March 
เมษายน  April 
พฤษภาคม  May 
มิถนายน  June 
กรกฎาคม  July 
สิงหาคม  August 
กันยายน  September 
ตุุลาคม   October 
พฤศจิกายน  November 
ธันวาคม  December 
 
 
Track 17 
 
Listen to the different days of the week.  In English, write the day in the space provided. 
 
1. __________                                     2. __________ 

3. __________                                     4. __________ 

5. __________                                     6. __________ 

7. __________ 

 
 
Audio Script:  
 
(1) วันอาทิตย์  (2) วันพฤหัสบดี  (3) วันจันทร์  (4) วันเสาร์  (5) วันพุธ   (6) วันอังคาร  
(7) วันศุกร ์ 
 
Answers: 
1. Sunday      2. Thursday       3. Monday      4. Saturday      5. Wednesday 
6. Tuesday      7. Friday 
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Track 18 
 
Translate each sentence as you hear it. 
 
1) _____________________________________________________________________ 
 
2) _____________________________________________________________________ 
 
3) _____________________________________________________________________ 
 
4) _____________________________________________________________________ 
 
5) _____________________________________________________________________ 
 
6) _____________________________________________________________________ 
 
7) _____________________________________________________________________ 
 
8) _____________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
1) ปีหนึ�งมี ๓๖๕ วัน วันที� ๑๓ ของปีตรงกับวันที� ๑๓ มกราคม  
2) วันที� ๓๒ ของปีตรงกับวันที� ๑ กุมภาพันธ์  
3) วันที� ๖๐ ของปีตรงกับวันที� ๑ มีนาคม  
4) วันที� ๙๖ ของปีตรงกับวันที� ๖ เมษายน  
5) วันที� ๑๒๔ ของปีตรงกับวันที� ๑๐ พฤษภาคม  
6) วันที� ๑๖๔ ของปีตรงกับวันที� ๑๙ มิถุนายน  
7) วันที� ๒๐๐ ของปีตรงกับวันที� ๒๕ กรกฎาคม  
8) วันที� ๓๖๕ ของปีตรงกับวันที� ๓๑ ธันวาคม  

 
 
Answers: 
1) There are 365 days in a year.  The 13th day is the 13th of January.  
2) The 32nd day is the 1st of February.  
3) The 60th day is the 1st of March.  
4) The 96th day is the 6th of April.  
5) The 124th day is the 10th of May.  
6) The 164th day is the 19th of June.  
7) The 200th day is the 25th of July. 
8) The 365th day is the 31st of December. 
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Module 2 Lesson 1 
 
Track 19 
 
Listen to Prapan’s personal data and answer the following questions about him. 
 
1.  What date is mentioned? 
 
     ___________________________________________________________________ 
2.  When did Prapan join the Special Forces? 
 
     ___________________________________________________________________  
3.  In what year did he get promoted to Second Lieutenant? 
 
     ___________________________________________________________________ 
4.  When did he move to Lopburi? 
 
     ___________________________________________________________________ 
5.  How long has he been married? 
 
     ___________________________________________________________________ 
6.  How old is his son? 
 
     ___________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
วันนี�วันที� ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  ตอนนี�ีประพันธ์อยู่ที�ลพบุรี  
เขาเป็นทหารหน่วยรบพิเศษมา ๖ ปีแล้ว  เขาได้เลื�อนยศเป็นร้อยตรีเมื�อสองปีที�แล้ว 
บ้านเกิดเขาอยู่ที�นครพนม แต่ย้ายมาอยู่ลพบุรีเมื�อ ๑๐ ปีก่อน  เขาแต่งงานมา ๕ ปีเศษ 
มีลูกชายคนเดียวอายุ ๓ ขวบครึ�ง 

 
 
Answers: 
1. It is December 22nd, 2000. 
2. He joined the Special Forces six years ago (in 1994). 
3. He got promoted to Second Lieutenant (2 years ago) in 1998. 
4. He moved to Lopburi 10 years ago (in 1990). 
5. He has been married for a little over 5 years. 
6. His son is 3 1/2 years old. 
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Track 20 
 
As you listen to the recording, write a number in front of the English translation in the 
sequence you hear.  
 
____ What is your name?   
____ Where were you born?   
____  How old are you?   
____  Are you married, single, or divorced? 
____  How many children do you have? 
____  How old are your children?  
____  What is your address?  
____  Do you have any sisters or brothers? 
____  Where does your older brother live? 
____  How old is your younger sister/brother? 
 
 
Audio Script: 
 
1. พี�ชายคุณพักอยู่ที�ไหน 
2. ลูกๆคุณอายุเท่าไรบ้าง 
3. คุณแต่งงานแล้ว ยังเป็นโสด หรือว่า หย่าแล้ว 
4. คุณชื�ออะไร 
5. น้องสาว/น้องชาย คุณอายุเท่าไร 
6. คุณเกิดที�ไหน 
7. คุณมีลูกกี�คน 
8. คุณมีพี�น้องบ้างไหม 
9. คุณอยู่บ้านเลขที�เท่าไร/ขอทราบที�อยู่คุณหน่อยได้ไหม 
10. คุณอายุเท่าไร 

 
 
Answers: 
 
   4     What is your name? 
   6     Where were you born? 
   10    How old are you? 
   3     Are you married, single, or divorced? 
   7     How many children do you have? 
   2     How old are your children? 
   9     What is your address? 
   8     Do you have any sisters or brothers? 
   1     Where does your older brother live? 
   5     How old is your younger sister/brother? 
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Track 21  
 
Listen to each question carefully.  Write the number of the question in front of its 
corresponding answer provided below.  
 
 
I was born… 

____  in February.   

____  on February 12, 1957.   

____  in Bangkok, Thailand.   

____  in 1957.    

____  on Saturday.   

____  on the twelfth (of February).   

 
 
Audio Script: 
 
1.  คุณเกิดเมื�อไร 
2.  คุณเกิดวันที�เท่าไร 
3.  คุณเกิดวันอะไร 
4.  คุณเกิดเดือนอะไร 
5.  คุณเกิดปอีะไร 
6.  คุณเกิดที�ไหน 

 
 
Answers: 
 
I was born… 
   4     in February.   
   1     on February 12, 1957.   
   6     in Bangkok, Thailand.   
   5     in 1957.    
   3     on Saturday.   
   2     on the twelfth (of February). 
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Module 2 Lesson 2 
 
Track 22 
 
Put the activities narrated in the right order. 
 
watch TV go to school    go to bed do homework      go home  
 
 
Audio Script: 
 
กิจวัตรประจําวันของจินตนาระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คือ ตอนเช้าไปโรงเรียน 
กลับบ้านในตอนบ่าย  หลังจากนั�นก็จะทําการบ้าน แล้วก็ดูโทรทัศน์ ประมาณ ๑-๒ 
ชั�วโมงก่อนเข้านอน 

 
 
Answers: 
1.  go to school 
2.  go home 
3.  do homework 
4.  watch TV 
5.  go to bed 

 
 
Track 23 
 
Mark military time in each group for its corresponding civilian time that you hear. 
 
 

1.   10:50  10:00  04:00  

2.   07:45  07:56  08:15  

3.  04:45  05:00  17:00  

4.  20:40  02:40  20:10  

5.  18:10  05:50  17:50  

6.  11:47  11:30  12:13  

7.  05:10  10:05  09:55  

8.  16:00  04:00  14:00  

9.  06:45  07:00  07:15  

10.  02:35  14:35  04:05  
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Audio Script: 
 
1.   สี�โมงเช้า 
2.   อีกสิบห้านาทีแปดโมง(เช้า) 
3.   ห้าโมงเย็น 
4.   สองทุ่มสี�สิบ 
5.   อีกสิบนาทีหกโมง(เย็น) 
6.   ห้าโมงครึ�ง(เช้า) 
7.   อีกห้านาทีสิบโมง(เช้า) 
8.   บ่ายสี�โมงตรง 
9.   โมงสิบห้า 
10. บ่ายสองโมงสามสิบห้า 

 
 
Answers: 
 
1.   10:50  10:00  04:00  
2.   07:45  07:56  08:15  
3.  04:45  05:00  17:00  
4.  20:40  02:40  20:10  
5.  18:10  05:50  17:50  
6.  11:47  11:30  12:13  
7.  05:10  10:05  09:55  
8.  16:00  04:00  14:00  
9.  06:45  07:00  07:15  
10.  02:35  14:35  04:05  

 
 
Track 24 
 
Write down the numbers you hear from the recording. 
 
1.  ________________________________________ 

2.  ________________________________________ 

3.  ________________________________________  

4.  ________________________________________ 

5.  ________________________________________  

6.  ________________________________________  

7.  ________________________________________ 
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Audio Script: 
 
1.  หนึ�งร้อยสาม 
2.  ห้าร้อยหกสิบเจ็ด 
3.  แปดร้อย 
4.  สี�พันเจ็ดสิบแปด 
5.  เก้าหมื�นแปดพันสองร้อย 
6.  ห้าแสนสามหมื�นเก้าพันห้าสิบสี� 
7.  สามล้านสี�แสนแปดหมื�นห้าพันเก้าร้อยสี�สิบห้า 
 

 
 
Answers: 
 
(1)   103 
(2)   567 
(3)   800 
(4)   4,078  
(5)   98,200  
(6)   539,054  
(7)   3,485,945 
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Module 2 Lesson 3 
 
Track 25 
 
Listen to the conversation and answer the following questions. 

 
1.  What does Somsak do after work? 
 
     _____________________________________________________________________ 
2.  What is his son's hobby? 
 
     _____________________________________________________________________ 
3.  What is Somsri's hobby? 
 
     _____________________________________________________________________ 
4.  What is her daughter's hobby? 
 
     _____________________________________________________________________ 
5.  What do the two have in common? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Audio Script: 
 
สมศร:ี     คุณสมศักดิ�  ส่วนมากหลังเลิกงานคุณทําอะไรบ้างคะ 

สมศักดิ�:  ผมมักจะไปเล่นเทนนิสกับเพื�อนหรือไม่ก็กับลูกชายผม  แล้วคุณล่ะครับ 

สมศร:ี     ดิฉันมักจะไปเล่นแร็กเก็ตบอลกับสามีที�โรงยิม  ส่วนลูกสาวชอบไปว่ายนํ�าค่ะ 

สมศักดิ�:  ผมชอบแร็กเก็ตบอลเหมือนกัน  วันหลังผมไปด้วยคนได้ไหมครับ 

สมศร:ี     ดีซีคะ จะได้แนะนําให้รู้จักกับสามีดิฉันด้วย 
 
 
Answers: 
1. Playing tennis  
2. Playing tennis 
3. Playing racquet ball 
4. Swimming 
5. They both like to play racquet ball. 
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Track 26 
 
Listen to the following text and answer the questions below.  
 
 
1. What was her hobby? 
 
     _____________________________________________________________________ 
2.  When did she start? 
 
________________________________________________________________________ 
3.  Why did she choose this hobby? 
 
________________________________________________________________________ 
4.  Where does she want to go to pursue her hobby? 
 
    ______________________________________________________________________ 
 

Audio Script: 
 
รัชนก  พูลผลิน  เผยถึงงานอดิเรกที�เธอรักคือการดํานํ�าทําให้เธอได้งานชิ�นใหม่  นั�นคือ 

พิธีกร  "นกเริ�มดํานํ�าเมื�อห้าปีก่อน  ไปเที�ยวเกาะพีพีกับเพื�อน  และเพื�อนนกเขาเรียนดํานํ�า 

กันหมด  นกก็เลยต้องเรียนด้วยทั�ง ๆ ที�กลัวมากแต่พอเห็นความงามของใต้ท้องทะเลแล้ว 

ประทับใจมาก จึงคิดจะเรียนจริงจัง  เราตั�งซื�อกลุ่มดํานํ�าว่า วี เลิฟ พีพี  เพราะเราเริ�มดํานํ�า  

ครั�งแรกที�นั�น  นกมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะไปดํานํ�าที�เกาะมัลดีฟส์ 

 
 
Answers: 
1.  Diving 
2.  Five years ago 
3.  Because all of her friends did. 
4.  Maldives Islands 
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Track 27 
 
Listen to the following discussion about hobbies and their essential tools.  Then write the 
name of each hobby under the picture of its tool. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Audio Script: 
 

1)   - คุณทราบไหมว่าวาดภาพต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง 

      - ก็ต้องมีสี  พู่กัน  นํ�า แล้วก็กระดาษ 

 
2)   - คุณทราบไหมว่าถ่ายรูปต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง 

      - ก็ต้องมีกล้องถ่ายรูป แล้วก็ฟิล์ม 

 
3)    - คุณทราบไหมว่ายิงปืนต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง 

      - ก็ต้องมีปืน แล้วก็กระสุน 
 
4)   - คุณทราบไหมว่าตกปลาต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง 

     - ก็ต้องมีคันเบ็ด เบ็ด แล้วก็เหยื�อ 

 
5)   - คุณทราบไหมว่าแบดมินตันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง 

     - ก็ต้องมีไม้แบด แล้วก็ลูกขนไก่ 
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Answers: 

 
วาดภาพ 

 

 
ถ่ายรูป 

 

 
 

ยิงปืน 
 

 
ตกปลา 

 
แบดมินตัน 
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Module 2 Lesson 4 
 
Track 28 
 
Listen to the occupations pertaining to different family members and then answer the 
questions below. 
 
True or false? 
 
1.  John’s father is a retired soldier.    T / F 
2.  His mother loves her work as a kindergarten teacher. T / F 
3.  His sister is a marketing director.    T / F 
4.  She doesn’t like her job.     T / F 
5.  She is looking for another job.    T / F 
 
Audio Script 
 
Sansanee: คุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรคะ 
 
John:        คุณพ่อผมเป็นทหาร แต่อีกไม่นานก็จะเกษียณแล้ว  
             คุณแม่เป็นครูโรงเรียนอนุบาล  ท่านชอบงานนี�มาก เพราะ เป็นคนรักเด็ก  
             และเป็นคนใจเย็นด้วย  
 
Sansanee: แล้วพี�สาวคุณล่ะคะ ทํางานอะไร 
 
John:        เป็นเลขานุการอยู่ที�บริษัทขายคอมพิวเตอร์  เขาไมชอบงานนี�เท่าไร  
             นายเขาเป็นคนจู้จี�  และงานก็น่าเบื�อ ตอนนี�ก็เลยไปเรียนเกี�ยวกับการตลาด  
             กําลังจะหางานใหม่ที�น่าสนใจมากกว่า 
 

 
Answers:  
1. F     2. T     3. F     4. T     5. T  

 
 
Track 29 
 
Listen to several job titles and number the pictures below according to the order in which 
they are mentioned. 
 
Audio Script: 
 
1. บุรุษไปรษณีย์     2. พยาบาล    3. คนขับรถ    4. พ่อครัว   5. วิศวกร   6. ครู    
7. หมอฟัน   8. พนักงานสอบถาม   9. หมอ   10. นักธุรกิจ(หญิง)   11.ช่างทําผม    
12. ทหาร   13. ตํารวจ   14. ชาวนา   15. เลขานุการ 
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Professions: 
 

                                           
 
_________ _________     _________     _________      _________ 
 
 

                                   
 
_________      _________          _________    _________        _________ 
 

                    
 
_________         _________     _________      _________        _________ 
 
 
Answers: 
 

                                           
     4.                6.     2.                 9.                    11. 
 

                                   
      14.                    10.                      12.                   1.             5. 

     
 

                    
       3.               15.                 7.                    13.                        8. 
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Track 30 
 
Listen to the conversation between Thevi and John about the cost of living in Bangkok, 
and then complete the statements below: 
 
1. Thevi is on her way to __________________________________________________. 

2. She pays __________________ a month for her rental house.  

3. A good part of her salary is spent on _______________________________________. 

 
 
Audio Script: 
 
John:    สวัสดีครับคุณเทว ี
Thevi:  สวัสดีค่ะคุณจอห์น 
John:   จะรีบไปไหนหรือครับ 
Thevi:  จะต้องไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่ะ 
John:    ค่าเช่าแถวนี�แพงไหมครับ 
Thevi:   แพงมากค่ะ 
John:    ขอโทษ เดือนละเท่าไรครับ 
Thevi:   เดือนละ ๙,๕๐๐ค่ะ 
John:    โอ้โฮ แพงจริงๆ แล้วค่าอาหารล่ะครับ  
Thevi:   เงินเดือนส่วนใหญ่ก็หมดเป็นค่าอาหารและค่าเช่าบ้านนี�แหละค่ะ 
John:    อย่างนั�นคุณได้เงินเดือนๆละเท่าไรครับ 
Thevi:  ก็พอใช้ไปเดือนๆเท่านั�น คนที�นี�ได้เงินเดือนกันไม่มากหรอกค่ะ  
           

 
 

Answers: 
1. Pay her rent. 
2. ฿ 9,500.     

      3.   Food and rent. 
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Module 2 Lesson 5 
 
Track 31 
 
Look over the following list below while listening to the recording of various units that 
participated in the joint exercise “Cobra Gold” in Nakhorn Sri Thammarat.  Put a 
checkmark before those you heard mentioned. 
 
กองทัพภาคที� ๔ 

กองพลทหารที� ๒๑ กองทัพสิงคโปร ์

กรมส่งกําลังบํารุง 

กองทัพสหรัฐอเมริกา 

กรมยุทธการทหารบก 

กองยุทธการร่วม กองกําลังผสมภาคพื�นแปซิฟิก 

กองพันทหารเสนารักษ์ 

หน่วยรักษาความปลอดภัย 

กองกําลังเฉพาะกิจร่วม/ผสม 

หน่วยนาวิกโยธินโพ้นทะเลที� ๓ โอกินาวา 

 
 
Audio Script: 
 
วันที� ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ  
พณฯ นายริชาร์ด อี เฮคลิงเจอร์  เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๐๐ ประจําปี ๒๕๔๓ ตั�งแต่วันที� ๙-๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๔๓ ในเขตพื�นที�กองทัพภาคที� ๔ ณ ลานจอดอากาศยานสนามบิน 
กองทัพภาคที� ๔ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
คอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วม/ผสมระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกา 
ซึ�งจัดให้มีการฝึกเป็นประจําทุกปี หมุนเวียนไปตามกองทัพภาคต่างๆของประเทศไทย 
โดยมีกองทัพสิงคโปร์เข้าร่วมการฝึกด้วย พลโทเพิ�มศักดิ� พวงสาโรจน์ 
เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็นผู้อํานวยการฝึกฝ่ายไทย พลเรือตรี วิลเลี�ยม ดับเบิ�ลยู 
พิคาแวนซ์ ผู้บัญชาการกองยุทธการร่วม กองกําลังผสมภาคพื�นแปซิฟิก 
กองทัพสหรัฐอเมริกา เป็นผู้อํานวยการฝึกฝ่ายสหรัฐอเมริกา พลจัตวา ซูพูนซี 
หัวหน้านายทหารรกัษาความปลอดภัย และผู้บัญชาการกองพลทหารที� ๒๑ 
กองทัพสิงคโปร์ เป็นผู้อํานวยการฝึกฝ่ายสิงคโปร์ พลโท ณรงค์ เด่นอุดม แม่ทัพภาคที� ๔ 
เป็นผู้บัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจร่วม/ผสม และ พลโท อีเฮลสตัน 
ผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินโพ้นทะเลที� ๓ โอกินาวา 
เป็นรองผู้บัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจร่วม/ผสม 
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Answers: 
√  กองทัพภาคที� ๔ 

√  กองพลทหารที� ๒๑ กองทัพสิงคโปร ์

    กรมส่งกําลังบํารุง 

√  กองทัพสหรัฐอเมริกา 

√  กรมยุทธการทหารบก 

√  กองยุทธการร่วม กองกําลังผสมภาคพื�นแปซิฟิก 

   กองพันทหารเสนารักษ์ 

√  หน่วยรักษาความปลอดภัย 

√  กองกําลังเฉพาะกิจร่วม/ผสม 

√  หน่วยนาวิกโยธินโพ้นทะเลที� ๓ โอกินาวา 

 
 
Track 32 
 
Listen to the recording of track 31 again.  Put a checkmark before the rank you heard 
mentioned. 
 
 
 
     ร้อยโท   
 
     ร้อยเอก   
 
     พันตรี   
 
     พันโท   
 
     พันเอก   

     พลจัตวา  
 
     พลเรือตรี   
 
     พลโท   
 
     พลเอก   
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Answers: 
 
ร้อยโท   
 
ร้อยเอก   
 
พันตร ี  
 
พันโท   
 
พันเอก   

√   พลจัตวา 
 
√     พลเรือตร ี  
 
√   พลโท   
 
√   พลเอก   

 
 
Track 33 
 
Listen and fill in the Thai rank to its English equivalent.  Keep in mind that you will not 
hear it in Thai in the same order as they appear on this page. 
 
Audio Script: 
 
1.  พันตร ี        2.  พันเอกพิเศษ           3.  ร้อยโท          4.  พลทหาร 
5.  นาวาอากาศเอก      6.  พลเรือโท        7.  ร้อยเอก       8.  สิบเอก    
9.  จ่าสิบเอก       10.  พันโท         11  พลเอก        12.  จ่าตรี 
 
 
1.  Private (PV 2)___________________    7.  Captain __________________________ 

2.  Vice Admiral ___________________    8.  Major ____________________________ 

3.  Seaman ________________________   9.  Lieutenant Colonel _________________ 

4.  Sergeant _______________________   10. Colonel __________________________ 

5.  Sergeant Major __________________  11. Brigadier General __________________ 

6.  First Lieutenant __________________  12. General __________________________  
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Answers:  
1.  Private (PV 2) พลทหาร                          7.  Captain ร้อยเอก 
2.  Vice Admiral  พลเรือโท                         8.  Major  พันตรี 
3.  Seaman  จ่าตร ี                                        9.  Lieutenant Colonel  พันโท 
4.  Sergeant  สิบเอก                                     10. Colonel  นาวาอากาศเอก       
5.  Sergeant Major จ่าสิบเอก                       11. Brigadier General  พันเอกพิเศษ 
6.  First Lieutenant  ร้อยโท                         12. General  พลเอก 
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Module 3 Lesson 1 
 
Track 34 
 
Listen to a dialogue in which Sombat is making a reservation at a restaurant.  Then 
complete the parts that are missing in the blank spaces as you remember hearing them. 
 
 
A: สวัสดีค่ะ  ห้องอาหาร ____________ ค่ะ 

B: ผมอยากจะจองโต๊ะสําหรับวัน _________  ที�  _____ ครับ 

A: ได้ค่ะ ดิฉันขอชื�อคุณหน่อยได้ไหมคะ 

B: ได้ครับ  ผม สมบัติ ครับ 

A: ทั�งหมดกี�คนคะ 

B: _________ คนครับ 

A: กี�โมงคะ 

B: ___________ ครับ 

A: ดิฉันขอทบทวนนิดนะคะ  โต๊ะที�คุณจองไว้วัน ___________ ที�  _____    

         สําหรับ _______ คน ประมาณ  __________ ถูกต้องนะคะ 

B: ครับ  แต่เวลา __________ นะครับ ไม่ใช่ ___________ 

A: ขอโทษค่ััะ __________ นะคะ ขอบคุณมากค่ะ 

 
 
Audio Script & Answers: 
 
A: สวัสดีค่ะ  ห้องอาหารสายลมค่ะ 
B: ผมอยากจะจองโต๊ะสําหรับวันพฤหัสฯที� ๑๗ ครับ 
A: ได้ค่ะ ดิฉันขอชื�อคุณหน่อยได้ไหมคะ 
B: ได้ครับ  ผม สมบัติ ครับ 
A: ทั�งหมดกี�คนคะ 
B: แปดคนครับ 
A: กี�โมงคะ 
B: ทุ่มครึ�งครับ 
A: ดิฉันขอทบทวนนิดนะคะ  โต๊ะที�คุณจองไว้วันพฤหัสฯ ที�  ๑๗  สําหรับแปดคน    
          ประมาณ ทุ่มหนึ�ง ถูกต้องนะคะ 
B: ครับ  แต่เวลา ทุ่มครึ�ง นะครับ ไม่ใช่ หนึ�งทุ่ม 
A: ขอโทษค่ะ ทุ่มครึ�ง นะคะ ขอบคุณมากค่ะ 
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Track 35 
 
Listen to the dialogue and answer the questions. 
A customer is ordering drinks at a bar.  He is also ordering some side dishes. 
 
 
(1) Choose the one that correctly shows what the customer ordered. 
 
(a)  ลาบไก ่ ทอดมันปลากราย 
(b) ทอดมันปลากราย   เบียร์ 
(c)  ลาบไก ่ ทอดมันปลากราย  เบียร์ 
 
(2) What will be served first to the customer? 
 
(a) ทอดมันปลากราย 
(b)  เบียร์ 
(c)  ลาบไก่   
 
 
Audio Script: 
 
A:  ขอเบียร์สิงห์เย็นๆขวดหนึ�งครับ 

B:  ได้ค่ะ  รับกับแกล้มอะไรดีคะ 

A:  ขอดูเมนูหน่อยได้ไหมน้อง 

B:  ได้ค่ะ  นี�ค่ะ 

A:  ขอลาบไก่ แล้วก็ทอดมันปลากรายอย่างละที�� ี

B:  ได้ค่ะ 

A:  น้องเอาเบียร์มาให้ก่อนนะ 

B:  ค่ะ 
 
 
Answers: 
1.  c           2.  b 
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Track 36 
 
Listen to the following dialogue.  What meal of the day is being discussed? 
  
 

Audio Script: 
 
การสนทนาระหว่างสามีและภรรยา 
 

ภรรยา  คุณจะทานอะไรดีคะ 

สาม ี  ยังไม่รู้สึกหิวเลย  ผมสายแล้วด้วย นัดเพื�อนตีกอล์ฟไว้ ๘โมง 

ภรรยา  ทานอะไรรองท้องสักหน่อยไม่ดีหรือคะ   

สาม ี  งั�นขออะไรก็ได้ที�ง่ายๆ 

ภรรยา  ข้าวต้มกุ้งแล้วกันนะคะ  
 

 
 
Answer:  Breakfast 
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Module 3 Lesson 2 
 
Track 37 
 
Listen to the following letter from an SOF soldier to a Thai friend in another town, and 
then listen to it one more time to derive more meaning.  Write the words you did not 
understand and then try to see if you can figure out the meaning by the words you heard 
in the rest of the sentence.  Do not look up the words in the dictionary until you have tried 
to guess what they mean. 
 
 
Audio Script: 
 
สวัสดีครับ คุณพิชัย 
 
ผมมาถึงภูเก็ตเมื�อคืนนี� เพื�อนผมที�ไปถึงก่อนล่วงหน้าแล้วมารับผมที�สนามบิน 
แล้วพาไปพักที�โรงแรมเพิร์ลก่อน ผมอาจจะอยู่ที�นี�ไปก่อนจนกว่าจะได้บ้านเช่า 
ผมพักอยู่ห้องเลขที� ๗๕๖ ชั�น ๗ มองเห็นทะเลได้จากห้องพัก อากาศกําลังดี 
ไม่ค่อยร้อน 
เท่าไร แต่ในห้องมีเครื�องปรับอากาศและพัดลมด้วย ที�สําคัญคืออยู่ในตัวเมือง 
ออกไปกินอาหารสะดวกเพราะผมชอบอาหารพื�นเมือง 
และอยู่ไม่ไกลจากที�ทํางานเท่าไร พอจะเดินออกกําลังได้ไม่ต้องเช่ารถ  
 
เมื�อเช้านี� เจ้าของบ้านที�ผมติดต่ออยากจะขอเช่า มารับผมไปดูบ้าน  บ้านน่าอยู่มาก 
เป็นบ้านชั�นเดียว หลังไม่ใหญ่นัก มี ๒ ห้องนอน ๒ ห้องนํ�า ห้องนํ�าใหญ่มีอ่างอาบนํ�า 
เครื�องทํานํ�าอุ่นด้วย ในครัวก็มีเตาแก๊ส ตู้เย็น ไมโครเวฟ ให้พร้อม 
แต่เฟอร์นิเจอร์สําหรับห้องอื�นผมจะต้องหาซื�อเอาเอง  ผมจะตัดสินใจในวันพรุ่งนี� 
เพราะอยากจะดูอีกหลังหนึ�งที�ติดต่อเอาไว้เหมือนกัน ค่าเช่าถูกกว่าหลังที�ไปดูวันนี� 
และมีเครื�องเรือนพร้อม นอกจากนี�ผมอาจจะย้ายเข้าอยู่ได้ภายในอาทิตย์หน้านี�ด้วย 
ถ้าได้บ้านเรียบร้อยแล้วผมจะส่งข่าวอีกทีนะครับ 
 
หวังว่าคุณและครอบครัวคงสบายดี มาเที�ยวภูเก็ตเมื�อไร มาพักที�บ้านผมได้เลยนะครับ 
 
ระลึกถึงเสมอ 
สตีฟ 
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Track 38 
 
Peter has arrived at a small hotel in the provincial capital of Korat.  Listen to the 
conversation between Peter and the hotel’s clerk.  Answer the questions based on the 
dialogue. 
 
 
1.  What type of room is Peter interested in? 
 
 ____________________________________________________________________ 
 2.  How much is the air-conditioned room per night? 
 
 ____________________________________________________________________ 
3.  How long does he plan to stay? 
 
 ____________________________________________________________________ 
4.  Does the room rate include breakfast? 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Audio Script: 
 
Peter :  มีห้องว่างไหมครับ 

Clerk :  มีคะ่ มีทั�งห้องแอร์ และ ห้องธรรมดา 

Peter :  ค่าห้องวันละเท่าไรครับ 

Clerk :  ห้องแอร์วันละสามร้อย ห้องธรรมดาก็ร้อยแปดสิบบาท มีพัดลมให้ค่ะ 

Peter :  ค่าห้องรวมอาหารเช้าด้วยหรือเปล่าครับ 

Clerk :  ไม่รวมค่ะ  จะพักอยู่กี�วันคะ 

Peter :  ยังไม่ทราบครับ ขอดูห้องแอร์ก่อนได้ไหม 

Clerk  :  ได้คะ่ เชิญทางนี�คะ่ 
 

 
 
Answers: 
1.  Air-conditioned room. 
2.  300 baht per day. 
3.  He is not sure. 
4.  No. 
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Track 39 
 
Listen to the statements in Thai and provide their equivalents in English. 
 
1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

6. __________________________________________________ 

7. __________________________________________________ 

8. __________________________________________________ 

9. __________________________________________________ 
10. __________________________________________________________________ 
 
Audio Script: 
 

1. ผมอยากจะเช่าอพาร์ตเมนท์ที�มีเฟอร์นิเจอร์พร้อม 
2. ผมกําลังหาอพาร์ตเมนท์แบบ ๒ ห้องนอน ที�อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย 
3. ขอโทษค่ะ ตอนนี�เราไม่มีห้องว่างเลย 
4. กรุณาจองล่วงหน้าด้วยนะครับ 
5. ราคานี�ไม่รวมภาษีและประกัน 
6. เราพักอยู่ที�โรงแรม ๓ วัน 
7. เราจะขายบ้านใหม่ ๒ ชั�น 
8. เราไม่มีส่วนลดสําหรับเด็ก 
9. กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยค่ะ 
10. ช่วยปลุกผมตอนหกโมงเช้าด้วยนะครับ  
 

 
 
Answers: 1. I would like to rent a furnished apartment.  2. I am looking for a two-
bedroom apartment close to the university.  3. I am sorry, but we don’t have a vacant 
room.  4. Please make reservations in advance.  5. The price doesn’t include tax and 
insurance.  6. We stayed three days in a hotel.  7. We are selling a new two-story house.  
8. We don’t have discounts for children.  9. Please fill out the form.  10. Wake me up at 6 
in the morning. 
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Module 3 Lesson 3 
 
Track 40 
 
Listen to the recording and choose the correct response to complete the sentence. 
 
 
The branch post office: 
 
A.  does not accept packages abroad and does not work on the weekends. 
B.  accepts packages to worldwide destinations and works on Saturdays. 
C.  works from 9 to 5 on the weekdays and Saturdays and is closed on Sundays. 
D.  works from 8 to 7 p.m. on weekdays and is closed on Saturdays and Sundays. 
 

Audio Script: 
 
ที�ทําการไปรษณีย์สาขา โดยทั�วๆไปจะให้บริการในด้านรับ-ส่งจดหมาย ธนาณัติ 
และพัสดุภัณฑ์ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ เวลาเปิดทําการตั�งแต่ ๐๘:๐๐- ๑๘:๐๐ 
น. วันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์ ตั�งแต่ ๐๘:๐๐- ๑๓:๐๐ น. 
วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ปิดทําการ 

 
 
Answer: B 
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Track 41 
 
Listen to the recording and fill out the table below. 

 

City of destination  

Contents of the package  

Expected day of delivery  

Type of service  

Reason for sending the package  

 
 
Audio Script: 
 

- ผมอยากจะส่งห่อของนี�โดยไปรษณีย์ด่วนครับ 
- ส่งไปที�ไหนคะ 
- จังหวัดน่านครับ 
- นี�ค่ะแบบฟอร์มพัสดุภัณฑ์ ช่วยระบุด้วยนะคะว่าของในห่อคืออะไร 
- เป็นตุ๊กตา ของขวัญวันเกิดครับ 
- ส่งแบบไปรษณีย์ด่วนก็คงจะถึงวันจันทร์อย่างช้า ค่าส่ง ๑๓๕ บาท คะ่ 
 

 
 
Answers: 

City of destination 

 

Nan Province 

Contents of the package Toy (doll) 

Expected day of delivery Monday 

Type of service Express  

Reason for sending the package Birthday 
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Track 42 
 
Listen and answer the following content questions. 
 
 
1.  What kind of mail is the speaker discussing? 
 
   ___________________________________________________________________ 
2.  What is the occasion? 
 
   ___________________________________________________________________ 
3.  Who is the addressee? 
 
   ___________________________________________________________________ 
4.  What does the addressee do in Bangkok? 
 
   ___________________________________________________________________ 
5.  Why did the speaker spend almost an hour at the post office? 
 
   ___________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
นกลูกรัก 
พ่อเพิ�งกลับมาจากไปรษณีย ์ไปส่งธนาณัติสําหรับเงินที�ลูกขอเพิ�มมาเป็นค่าหนังสือ 
ทั�งหมด ๓ ,๐๐๐  บาท ใช้เวลาเกือบชั�วโมงเพราะวันนี�คนแน่นมาก 
เนื�องจากใกล้ปีใหม่แล้ว มีคนไปส่งพัสดุภัณฑ์ ของขวัญ กันมาก อยู่กรุงเทพฯ 
อย่าเที�ยวมากนักนะ เพื�อนผู้ชายยังไม่ต้องสนใจ พยายามเรียนหนังสือให้จบเร็วๆ 
จะได้กลับมาช่วยพ่อทํางาน 
 

 
 
Answers: 
1. Postal money order. 
2. For buying textbooks. 
3. His daughter. 
4. Studying. 
5. It was very crowded because it is close to New Year’s Day. 
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Module 3 Lesson 4 
 
Track 43 
 
Listen to the following exchange between a Thai bank teller and a customer and answer 
the questions in English. 
 
 
1.  What kind of transaction does the customer need at the bank? 
 
     __________________________________________________________________ 
 
2.  What type of identification is required by the bank? 
 
     __________________________________________________________________ 
 
3.  How much Thai money did he receive? 
 
     __________________________________________________________________ 
 
 
 
Audio Script: 
 
Clerk:           สวัสดีค่ะ 
Customer:    สวัสดีครับ  ผมขอแลกเงินหน่อยครับ 
Clerk:           เงินสดหรือเช็คเดินทางคะ 
Customer:    เช็คเดินทางใบละ ๕๐๐ ดอลล่าร์ครับ 
Clerk:           กรุณาเซ็นชื�อในเช็คและแบบฟอร์มที�นี�ด้วย  ขอดูหนังสือเดินทางของคุณ 
                 หน่อยค่ะ 
Customer:    ได้ครับ  นี�ครับ 
Clerk:           นี�ค่ะ ๒๐,๐๐๐ บาท 
Customer:    ขอบคุณครับ 
 

 
 
Answers: 
1.  The customer needs to cash in a $500 traveler's check. 
2.  A passport. 
3.  20,000 baht. 
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Track 44 
 
The following is the conversation between a bank teller and a customer.  Listen and 
answer the following questions. 
 
1.  What does the customer want? 

a.  to open an account  
b.  to deposit money 
c.  to withdraw money 
d.  to close an account  

 
2.  How does he want his money? 

a.  bank check 
b.  all in cash  
c.  make a deposit to another account 
d.  money order 

 
3.  What is required to process this transaction? 

a.  money  
b.  co-signer 
c.  identification 
d.  ATM card 

 

Audio Script: 
 
พนักงานธนาคาร สวัสดีค่ะ 

ลูกค้า   สวัสดีครับ  ผมอยากจะปิดบัญชีกระแสรายวันครับ 

พนักงานธนาคาร ได้ค่ะ  กรุณากรอกแบบฟอร์มที�นี�หน่อยนะคะ 

ลูกค้า                      เสร็จแล้วครับ  นี�ครับ 

พนักงานธนาคาร ขอดูบัตรประจําตัวของคุณหน่อยได้ไหมคะ 

ลูกค้า   ผมไม่มีบัตรประจําตัว  หนังสือเดินทางได้ไหมครับ 

พนักงานธนาคาร ได้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ  คุณต้องการเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คคะ 

ลูกค้า   ผมขอเป็นเงินสดครับ 
 

 

 
Answers: 
1.  d          2.  b          3.  c 
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Track 45 
 
Listen to the following paragraph and answer the questions below. 
 
 
1.  What kind of banking service is being offered to its customers? 
  
      _______________________________________________________________ 
 
2.  Name two things that a customer himself can do thru this banking service. 
  
      _______________________________________________________________ 
 
3.  What are the operating hours? 
  
     ________________________________________________________________ 
 
 

Audio Script: 
 

กรุงไทยอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ�ง 
เป็นบริการเพื�อการทํารายการทางการเงินของลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้า 
สามารถทํารายการได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั�วโมง บริการที�ทางธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) เปิดให้บริการมีดังนี�คือ  
 

• สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี  

• สอบถามรายการเคลื�อนไหวในบัญชี  

• โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือไปยังบุคคลอื�น  

• สอบถามสถานะเช็ค  

• สอบถามการอายัดเช็ค  

• อายัดเช็ค  

• ชําระค่าสินค้าหรือบริการ  

• ชําระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต  

• สอบถามรายการชําระปัจจุบัน 
 
Answers: 
1.  Internet banking service. 
2.  Balance Inquiry, Statement Inquiry, Transfer to owner or another account, Check 
Status Inquiry, Stopped Check Inquiry, Payment for services, merchandises or credit 
card, Payment Online Inquiry)  
3.  24 hours a day. 
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Module 3 Lesson 5 
 
Track 46 
 
Listen to three telephone messages. All of the messages were left by the same person – 
Dusit.  Listen to each message and take notes using the following chart. 
 

 
Message 

1 
To whom is the message  

What is the message about  

Message 
2 

To whom is the message  

What is the message about  

Message 
3 

To whom is the message  

What is the message about  

 
 
Audio Script: 
 
ข้อความที� ๑:  คุณราชัย ผมดุสิตนะครับ ช่วยโทรฯกลับเรื�องประชุมวันพรุ่งนี�ด้วยนะครับ 
มีการเลื�อนเวลาการประชุมออกไป 
 
ข้อความที� ๒:  คุณวาสนาครับ ผมดุสิตนะครับ วันเสาร์ไปดูหนังกันไหม 
ไม่ทราบว่างหรือเปล่า แล้วผมจะโทรฯมาใหม่นะครับ 
 
ข้อความที� ๓:  คุณแม่ครับ ผมเองนะครับ เย็นนี�ไม่ต้องรอทานข้าวนะครับ 
ผมจะไปสังสรรค์กับเพื�อนๆนิดหน่อย 

 
 
Answers: 
Message 1.  Rachai.  Please call about tomorrow’s meeting. He wants to postpone 
the time. 
Message 2.  Vasana.  He wants to invite her to the movies on Saturday. He will call 
back later. 
Message 3.  His mother.  He won’t be home for dinner tonight. 
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Track 47 
 
Listen to the following short telephone conversation and answer the questions. 
 
1. What party’s number is requested? 
 
     __________________________________________________________________ 
2. What is the telephone number? 
     
    __________________________________________________________________ 
 
Audio Script: 
 

A: สวัสดีค่ะ ๑๓ ค่ะ 
B: สวัสดีครับ ผมอยากทราบเบอร์ของสถานทูตอเมริกันครับ 
A: สักครู่ค่ะ  เบอร์  ๒๕๔-๑๐๐๐ ค่ะ 
B: ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
 

 
Answers: 
1. The American Embassy. 
2. 254-1000. 

 
 
Track 48 
 
Phichai makes a phone call to Srisamorn and finds that she is not available.  
Listen to the telephone conversation and find out what is NOT included in the message 
that Phichai left her? 
 
a. his phone number 
b. his name 
c. the reason he called   
d. asking to return his call 
 
Audio Script: 
 

A: สวัสดีครับ ขอพูดกับคุณศรีสมรครับ 
B: ตอนนี�คุณศรีสมรเข้าประชุมค่ะ  ต้องการฝากข้อความไหมคะ 
A: ผมพิชัยนะครับ ช่วยเรียนคุณศรีสมรโทรฯกลับด้วยนะครับ 
B: คุณศรีสมรทราบเบอร์โทรฯของคุณพิชัยแล้วใช่ไหมคะ 
A: ผมไม่แน่ใจนะครับ ให้ไว้ใหม่ก็แล้วกัน เบอร์ ๕๒๕-๓๑๒๑ 
B: ๕๒๕-๓๑๒๑ นะคะ ดิฉันจะรีบเรียนให้คุณศรีสมรทราบหลังประชุมค่ะ 

 
Answer:  c 
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Module 3 Lesson 6 
 
Track 49 
 
Here are the images of some items needed for setting up a base camp.  Listen to the name 
of each item from the recording, repeat and write it under the corresponding image. 
(Please keep in mind that the recording is not in the same order as the images shown 
below.) 
 
 
 

 
 
(1)  _______________________  (2)  _______________________ 
      
 
 
 

 

 
 
(3) _______________________   (4)  _______________________ 
 
 
 
Audio Script: 
 
เต็นท์บุคคล    ชุดสมอบกและอุปกรณ์ตั�งเต็นท์    ลวดหนามชนิดต่างๆ    เต็นท์สนาม 
     

 
 
Answers:  
1.เต็นท์สนาม 
2.เต็นท์บุคคล 
3.ชุดสมอบกและอุปกรณ์ตั�งเต็นท์ 
4.ลวดหนามชนิดต่างๆ 
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Track 50 
 
Listen to the following dialogue between Amitta and a clothing store clerk and answer 
the questions. 
 
1. What is she looking for? 
a. a dress 
b. a skirt 
c. pants 
d. a shirt 
 
2. What color does she want? 
a. red 
b. brown 
c. black 
d. blue 
 
3. What is her waist size? 
a. 28 
b. 30 
c. 31 
d. 32 
 
Audio Script: 
 
A:  หาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ 
B:  อยากได้กระโปรงสีดําสําหรับใส่ไปทํางานสักตัวหนึ�ง 
A:  รอบเอวเท่าไรคะ 
B:  ๒๘ นิ�วค่ะ 
A:  เราเพิ�งได้สินค้าใหม่ๆมาเมื�อวานนี�เอง แบบนี�ชอบไหมคะ  
B:  ดีเหมือนกัน งั�นขอลองหน่อย 
A:  เชิญที�ห้องลองทางนี�เลยค่ะ 

 
 
Answers:  1. b    2. c    3. a 
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Track 51 
 
Listen to the telephone conversation between Corporal Suthee and Corporal Brown.  
Corporal Suthee is meeting Corporal Brown at the airport.  They are describing 
themselves so they can recognize each other. 
 
 
1. What kind of clothing is Corporal Brown wearing? 
a. civilian clothing  
b. military clothing 
 
2. What kind of clothing is Corporal Suthee wearing? 
a. civilian formal clothing 
b. civilian casual clothing 
c. military clothing 
 
 
Audio Script: 
 
A: สวัสดีครับ ผม หมู่สุธีนะครับ ผมจะไปพบคุณที�สนามบินบ่ายนี� ไม่ทราบว่าคุณจะแต่ง 
ตัวยังไง ผมจะได้มองหาคุณได ้
B: ผมจะใส ่เสื�อแขนสั�นสีฟ้า กางเกงขายาวสีเทาครับ ผมเป็นคนผอม ค่อนข้างสูง 
และผมสีทองครับ แล้วคุณล่ะครับ 
A: ผมเป็นคนรูปร่างเล็กแบบคนไทยนะครับ วันนี�ผมจะใส่เครื�องแบบฝึก หมวกเบเร่ต์ 
สีเขียว แล้วพบกันบ่ายสองโมงตรงนะครับ 
B: ครับ ขอบคุณครับ  
 
 
 
Answers:  1. a    2. c 
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Module 3 Lesson 7 
 
Track 52 
 
Listen to the conversation between a customer and a fruit merchant.  Then complete the 
statements below based on the conversation. 
 
 
1. ชื�อผลไม้ที�พ่อค้าผู้นี�ขาย ___________________________________________ 

2. ราคาที�พ่อค้าบอกครั�งแรก กิโลละ ____________________________________ 

3. ราคาขายที�ตกลงกันได้ กิโลละ ______________________________________ 

 
 
Audio Script: 
 
A: ลุง  ส้มนี�ขายยังไงคะ 

B: โลละ ๘๕  หวานมาก  ลองชิมดูสิ 

A:   ขอบคุณค่ะ  ๖๕ ได้ไหมคะ 

B: โอ๊ย . . ไม่ได้หรอกครับ  ส้มหน้านี�แพง  

A: งั�นสองโล ๑๔๐ ได้ไหม 

B: ขอ ๑๕๐ ได้ไหม  ช่วยลุงอีกสักสิบบาท 

A: ๑๔๐ ก็แล้วกันน่ะ  วันหลังจะได้แวะมาซื�ออีกไงคะ 

B: เอ้า . . ตกลง เอาสองโลใช่ไหม 

A: ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

 

 

Answers: 

1. ส้ม 

2. ๘๕ บาท 

3. ๗๐ บาท 
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Track 53 
 
Listen to the following conversation and answer the questions below. 
 
 
1.  What did the customer want to buy? (give a full description) 
      
_____________________________________________________________________ 
2.  Did the merchant have what the customer wanted? 
 
_____________________________________________________________________ 
3.  What was the original price? 
 
_____________________________________________________________________ 
4.  What was the final price? 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Audio Script: 
 
A:  เสื�อตัวนี�เท่าไร 
B:  ๓๕๐ ครับ 
A:  แขนสั�น  สีดํา มีไหม 
B:  แขนสั�นมีครับ  แต่สีดําไม่มี  มีสีเทาได้ไหมครับ 
A:  งั�นขอดูหน่อย 
B:  ได้ครับ  เดี�ยวผมหยิบให้  พี�ใส่เบอร์อะไรครับ 
A:  เบอร์เอ็ม 
B:  นี�ครับ 
A:  ลดหน่อยได้ไหม  ๒๘๐ ได้ไหม 
B:  ไม่ได้หรอกครับพี�  ได้ ๓๒๐ ขาดตัว 
A:  ๓๐๐ ก็แล้วกันนะ 
B:  ไม่ได้จริง ๆ ครับ  ถ้าได้ผมให้แล้ว  นึกว่าช่วยผมก็แล้วกันนะครับพี� 
A:  ตกลง  นี�เงิน  ๓๒๐ 
B:  ขอบคุณครับ  วันหลังเชิญใหม่นะครับ 

 
 
Answers: 
1.  A shirt, short-sleeved, size M, black color 
2.  No 
3.  350 baht 
4.  320 baht 
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Track 54 
 
Listen to the following short conversations (4) and identify the store in which each takes 
place. 
 
1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

 
 
Audio Script: 
 
1.  A:  เนื�อหมูนี�ขายยังไง 
     B:  โลละ ๘๕ 
     A:  แหม . .แพงจัง  ๘๐ ได้ไหม 
 
2.  A:  ขอดูรองเท้าแบบนี�สีนํ�าตาลได้ไหม 
     B:  ได้ครับ  คุณใส่เบอร์อะไรครับ 
     A:  ๓๘ ค่ะ 
 
3.  A:  ส้มนี�ขายยังไง 
     B:  โลละ ๖๕ 
     A:  สองโลร้อยได้ไหม 
 
4.  A:  ห้างนี�ปิดกี�โมงรู้มั�ย 
     B:  สามทุ่มมั�ง  ยังมีเวลา  ลองไปดูแผนกเครื�องครัวหน่อยดีไหม 
     A:  ได้  ไปส ิ

 
 
Answers: 
1.  ร้านขายหม ู
2.  ร้านขายรองเท้า 
3.  ร้านขายผลไม ้
4.  ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า 
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