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Sports              Thai SOLT I 
Objectives                 Module 6 Lesson 2 
 
 
At the end of the lesson, the students will be able to describe sports activities and 
events.  Under this Terminal Learning Objective, the students will be able to: 
 
1.  Discuss sports.  This task will include: 

• Talk about your favorite sports  
• Describe different sports of Thailand  
• Discuss national sports  
• Compare sports in the US with those of Thailand  
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Talk about your favorite sports 
Peter and Somsak talk about their favorite sports. 
 
Peter:       คุณชอบเล่นกีฬาอะไร 
Somsak:   ผมชอบเล่นกอล์ฟ แต่เพิ�งจะเริ�มเล่นได้ ๒-๓   
             เดือนเท่านั�น 
Peter:       คุณมีแต้มต่อเท่าไร 
Somsak:   ตอนนี� ๑๒ ครับ 
Peter:       ปกติคุณไปเล่นที�สนามไหนครับ 
Somsak:   ส่วนมากก็ไปที�สปอร์ตคลับ 
Peter:       ต้องเป็นสมาชิกไหมครับ 
Somsak:   ครับ แต่ถ้าคุณอยากจะเล่นกอล์ฟ   
             ผมพาคุณไปเล่นเป็นแขกของผมได ้
Peter:       ขอบคุณครับ แต่ผมเล่นกอล์ฟไม่เป็นครับ 
Somsak:  คุณชอบเล่นกีฬาอะไร 
Peter:       ผมชอบไปยิม ออกกําลังเท่านั�น 
Somsak:   คุณชอบดมูวยไทยไหม 
Peter:        ชอบมากครับ มวยไทยต่างกับมวยสากลมาก 
Somsak:   ใช่ มวยไทยใช้ทุกส่วนของร่างกาย  
             วันเสาร์นี�ไปดูกันไหมครับ เขามีรอบพิเศษชิง   
             แชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท 
Peter:       งั�นหรือครับ ไปซิครับ วันเสาร์ผมว่างพอดี 

sports 
start 
 
handicap 
 
(golf) course 
 
member 
 
as my guest 
 
do not know how to … 
 
 
 
international boxing 
parts 
special events 
world champion 

 
 
Exercise 1 
Complete the following statements based on the conversation above. 
 
1.  Somsak has started playing golf ___________________. 

2.  His _____________ is twelve. 

3.  He usually plays golf at the ___________________. 

4.  He is a ____________ at the Sports Club. 

5.  Peter doesn’t know how to play ___________. 

6.  Peter likes to go to the gym for ____________. 

7.  Peter likes to watch ______________. 
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Exercise 2 
Read the text below about the national sports competition in Srisaket Province.  Label 
each sport in Thai for the corresponding cartoon picture.  Note: there are more sports 
listed in the text than the pictures shown. 
 
จังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั�งที� 30 "ลําดวนเกมส์" 
โดยมีสัญลักษณน์กเป็ดนํ�า หรือนกเป็ดแดงเป็นสัตว์นําโชคในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั�งที� 30 ซึ�งกําหนดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที� 8-15 ธันวาคม 2540  

มีการแข่งขันกีฬาทั�งหมด 26 ชนิดกีฬา อันได้แก่ กรีฑา, แบตมินตัน, บาสเกตบอล, 
โบลิ�ง, มวยสากลสมัครเล่น, จักรยาน, ฟุตบอล, ยูโด, ลอนเทนนิส, ตะกร้อ, ยิงปืน, 
ว่ายนํ�า, เทเบิลเทนนิส, วอลเล่ย์บอล, ยกนํ�าหนัก, ยิมนาสติคส์, เปตอง, รักบี�ฟุตบอล, 
สนุ้กเกอร์, มวยไทยสมัครเล่น, เรือยาว, เทควันโด, ซอพท์บอล, ฮ๊อกกี�, ยิงธนู และ 
แฮนด์บอล โดยที�ยิงธนู และ แฮนด์บอลไม่มีการนับเหรียญทองเพราะถือเป็นกีฬาสาธิต 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
 

_____________ 

 
 

___________ 

 
 

_____________ 

 
 

_____________ 
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Exercise 3 
Read the second paragraph of Exercise 1 again and list the sports which have no 
corresponding pictures. 
 
 
เปตอง (Petanque) pronounced “paytonk” is an outdoor bowling game, originated in 
France and evolved from ancient Greek and Roman games.  It is played on any small 
area of bare ground such as a footpath.  It is now enjoyed in over 42 countries of the 
world. 

 
 

Tip of the Day 
 
Thais play all the popular international sports such as soccer, basketball, tennis, as 
well as a number of traditional games and athletic activities.  Of these, the best 
known is Thai boxing or มวยไทย, in which contestants are allowed to use their 
feet, knees, and elbows as well as their fists. 
 

 
 
Exercise 4 
Scan the following excerpts from the newspapers and match them with the name of 
the sports given below. 

 

    

            А. boxing 

 
 
 
 B. snooker 
 
 

 
 
 
 C. swimming 
 
 

1.  ส่ง ๕ นักว่ายนํ�าทีมชาติ 
ไทยชุดลุยซิดนี�ย์ ไปลอง 
กําลังที�ปูซาน ระหว่าง ๒๘มี.ค.- 
๒ เม.ย. 

3. ทีมลูกหนังโต๊ะเล็กไทยสบาย 
แข้ง หลังจับสลากศึกฟุตบอล ๕ 
คนหรือฟุตบอล ชิงแชมป์เอเซีย 
อยู่คนละสายกับอิหร่าน 
 

2.  ยอดสนั�น แชมป์ชาวไทย 
เตรียมขึ�นชกป้องกันตําแหน่ง 
แชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์�เฟเธอร์ 
เวท กับ คานัท ซิคคัมเบพ  
ผู้ท่าชิงชาวคาซัคสถาน 

ั  
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Exercise 4 (continued) 

 
 
 D. golf 
 
 
 
 
 E. football 
 
 
 
 

 
Exercise 5 
The chart below shows the results of the shooting competition.  Scan the chart and 
complete the statements that follow. 
 

สรุป เฉพาะ กีฬายิงปืน 

เขต  
จํานวนเหรียญที�ได้รับ  

รวม  
ทอง  เงิน  ทองแดง  

3  8  2  1  11  
8  5  3  -  8  
5  1  3  5  9  
10  -  3  1  4  
4  -  2  1  3  
1  -  1  1  2  
6  -  -  2  2  
2  -  -  2  2  
9  -  -  1  1  
7  -  -  -  -  

รวม  14  14  14  42  
 
1.  Region # 10 has ____ silver medal(s), and ____ bronze medal(s). 
2.  Region # __ has the most gold medals. 
3.  Regions # ____, ____, and ____ have the most of silvers. 
4.  Region # ____ has the most bronzes. 
5.  Region # ____ has the most total medals. 
6.  Region # ____ has the least total medals. 
7.  Region # ____ doesn’t win any medals. 

4. สมพร กันธวัง ชนะ ชูชาติ 
ไตรรัตนประดิษฐ์ ๕-๓ เฟรม เข้า 
รอบรองชนะเลิศในสนุ้กเกอร์ชิง 
แชมป์ประเทศไทย เมื�อ ๑๗ 
ก.พ. ที�ผ่านมา 

 

 

 

5. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน 
เซ็นต์คาเบรียลจะจัดแข่งขัน 
กอล์ฟการกุศลเพื�อนํารายได้ 
สนับสนุนการศึกษาสําหรับ 
นักเรียนในชนบท 
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Tip of the Day 
 
Thais call soccer  ‘ฟุตบอล  football ’. 

 
 
Exercise 6 
Scan the text below and find vocabulary related to soccer. 
 
ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย  
 

บังกาลอร์,อินเดีย ๑๖ เม.ย.- 

ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที�เมืองบังกาลอร์ของอินเดียระหว่าง 

ทีมฟุตบอลของอินเดียประเทศเจ้าบ้านกับเยเมนจากตะวันออกกลางเมื�อวานนี�ผลปรากฏว่า 

ทั�งสองประเทศเสมอกันจากการทําประตูทีมละลูกเสมอกันไป ๑-๑ ซึ�งมีผลทําให้เยเมน 

ได้แต้มนําเป็นอันดับที� ๑ ในสายคือ ๔ คะแนน อินเดียอยู่ในอันดับที� ๒ มี ๔ คะแนน 

เท่ากันแต่คะแนนจากการทําประตูได้เสียน้อยกว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ในอันดับที� ๓ 

มี ๓ คะแนนและบรูไน ดารูสซาลามอยู่ในอันดับที� ๔ ยังไม่มีคะแนนสะสม โดยในนัดต่อไป 

สําหรับสายนี� อินเดียจะพบกับอาหรับเอมิเรตส์วันที� ๒๖ เมษายนและเยเมนพบบรูไน 

วันถัดไป 

 
 
Exercise 7 
Read the text in Exercise 6 again and decide if the following statements are true or 
false. 
 
1.  การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียมีขึ�นที�เมืองบังกาลอร์ประเทศเยเมน 

2.  เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างอินเดียกับเยเมน 

3.  ผลการแข่งขันทั�งสองประเทศเสมอกัน 

4.  อินเดียได้แต้มนําเป็นอันดับที� ๑ ในสายคือ ๔ คะแนน 

5.  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ในอันดับที� ๒ มี ๓ คะแนน 

6.  บรูไน ดารูสซาลามอยู่ในอันดับที� ๔ มี ๒ คะแนน 

7.  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ในอันดับที� ๓ ยังไม่มีคะแนนสะสม 

8.  ในนัดต่อไปสําหรับสายนี� อินเดียจะพบกับบรูไนวันที� ๒๖ เมษายน 

9.  เยเมนจะพบกับบรูไนวันถัดไป 

10.ประเทศเยเมนอยู่ในตะวันออกกลาง 
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1.  verb phrase + เป็น: to know how to …, to do from habit 
 
Questions: 
คุณเล่นกอล์ฟเป็นไหม  Do you know how to play golf? 
คุณวา่ยนํ�าเป็นไหม  Do you know how to swim? 
คุณเล่นเปียนโนเป็นไหม Do you know how to play the piano? 
สูบบุหรี�เป็นไหม  Do you smoke? 
 
Answers: 

Yes:   เป็นครับ 
No:   ไม่เป็นครับ 

 
2.  ได ้: to be able, possible; to succeed 
 
Questions: 
คุณไปได้ไหม   Can you go? 
กินได้ไหม   Can you eat? or Can it be eaten? 
ทําได้ไหม   Can it be done? 
 
Answers: 

Yes:   ได้ครับ 
No:   (verb) +ไม่ได้ครับ 

 
3.  ไหว: to be physically capable of 
 
Questions: 
เดินไปไหวไหม  Can you walk? 
ยกไหวไหม   Can you lift it? 
 
Answers: 

Yes:   ไหวครับ 
No:   (verb) +ไม่ไหวครับ 
 

*Note: To properly use the words เป็น / ได ้/ไหว, study the following examples: 
 
Q: คุณเล่นกอล์ฟเป็นไหม 
A: เป็นครับ แต่วันนี�เล่นไม่ได้ เพราะต้องทํางาน 

I know how to play golf, but I can’t play today because I have to work. 
 
วันนี�เล่นกอล์ฟไม่ได้เพราะข้อเท้าผมแพลง  
Today I can’t play golf, because I have sprained my ankle. 
 
แล้วพรุ่งนี�ก็ยังไม่ทราบว่าจะเล่นไหวไหม 
I’m not sure either if I’ll be able to play tomorrow. 
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กรรมการ referee 
การแข่งขัน competition 
การฝึกซ้อม to rehearse 
ขว้าง to throw 
เขต region 
แข่งเรือ(ยาว) boat race    
ครีบว่ายนํ�า flippers 
คะแนน score 
คู่ต่อสู ้ opponent 
เครื�องวัดความลึก depth gauge 
จักรยาน bicycle 
ฉลอง to celebrate 
ชนะ to win 
ชั�วคราว temporary 
ชิง to contest for 
ชุดดํานํ�า diving suit 
ดํานํ�าสกูบา scuba diving 
ได้  to be able, possible; to succeed 
ตะกร้อ rattan ball, a kind of Thai ball game 
ตําแหน่ง position 
แต้ม score 
ท่ออ๊อกซิเจน oxygen tank 
ทําประต ู(ทัชดาวน)์ touchdown 
ทีม team 
เทควันโด Taekwando 
เทเบิลเทนนิส table tennis 
นัด classifier for football competition 
บาสเกตบอล basketball 
แบดมินตัน badminton 
โบว์ลิ�ง bowling 
ประเทศเจ้าบ้าน host country 
ป้องกันแชมป ์ to defend one’s championship 
ปัญจกรีฑา pentathlon 
เป็น  to know how to …, to do from habit 
เป่านกหวีด to blow (whistle) 
ผล result 
ผู้เล่น player 
ผู้ว่าฯการท่องเที�ยวแห่งประเทศ ไทย Governor, Tourism Authority of 

Thailand 
เพาะกาย body building 
แพ้ to loose 
ฟุตบอล soccer 
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มวยไทย Thai boxing 
ยกนํ�าหนัก weight lifting 
ยิงปืน shooting 
ยิมนาสติคส ์ gymnastics 
ยูโด judo 
เยาวชน youth 
รวม total 
รอบสุดท้าย final round 
ลอนเทนนิส lawn tennis 
วอลเล่ย์บอล volleyball 
วอลเล่ย์บอลชายหาด beach volleyball 
ว่ายนํ�า swimming 
เวท ี stage 
แว่นตาดํานํ�า goggles 
สนุ๊กเกอร์ snooker 
สมัครเล่น amateur 
สมาคม association 
สะสม accumulate 
สัญญา contract 
สัญลักษณ์ symbol 
สาย series 
เสมอกัน to be tied 
หมัด hand fist 
ห่วง basket (in the basketball game) 
เหรียญเงิน silver medal 
เหรียญทอง gold medal 
เหรียญทองแดง bronze medal 
ไหว  to be physically capable of 
อันดับที� orderly arrangement 
อาชีพ professional 
ฮอกกี� hockey 
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The opportunities for sport and recreation in Thailand are as diverse as the land itself.  
Thais take their fun seriously and believe it would be a dull world if it were all work 
and no play.  Accordingly you will find plenty of sporting options, both as a 
participant and a spectator. 
 
Watersports are perhaps Thailand’s biggest attraction, with perfect conditions ensured 
by the combination of a tropical climate and some of the world’s most stunning 
beaches and islands.  At Pattaya, Phuket, and other resort centers there are facilities 
for all sorts of activities, from windsurfing to parasailing, from waterskiing to deep 
sea fishing.  The fastest growing watersport, however, is scuba diving.  Yachting is 
also becoming increasingly attractive, with facilities for both dinghy sailing and the 
chartering of larger yachts for cruising. 
 
On land, golf is the main attraction and there are numerous international-class courses 
open to visitors.  Not only will the golfer appreciate some stiff challenges, he or she 
will also marvel at the magnificent settings of many of the links and the superb caddie 
services available.  Golf is a major activity for Thai politicians and businessmen, 
allowing them to discuss issues in a social setting.   
 
If the wish is simply for a little exercise, most leading hotels in Bangkok and the main 
tourist centers have tennis courts, fitness centers and, quite often, squash courts.  For 
spectators, Bangkok has two horse racing tracks and two boxing stadiums, while 
Pattaya has a motor-race circuit.  Moreover, several little- known traditional sports, 
such as kite-flying and takraw, can be readily seen. 
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Activity 1 (Pair Work) 
Using the pictures of different sports below, ask your partner about his/her favorite 
sport.  Ask about what kind of sports he/she likes to watch and what kind of sports 
he/she likes to play. 
 
Example: 
A: คุณชอบดูกีฬาอะไร 
B: ผมชอบดูมวยไทย 
 
A: คุณชอบเล่นกีฬาอะไร 
B: ผมชอบเล่นกอล์ฟ  
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Activity 2 (Pair Work) 
Using your knowledge of cognates, try to figure out the meaning of the Thai soccer 
game terms written below and write their English equivalent. 
 
1.  ทีม              __________   8.  ผู้รักษาประตู __________ 
 
2.  ออฟไซด์      __________  9.  แต้ม            __________ 
 
3.  มุม              __________ 10.ฟุตบอล        __________ 
 
4.  ออก            __________                                    11.โกล ์            __________ 
 
5.  ลูกโทษ        __________                                    12.แชมป์เปี�ยน    __________ 
 
6.  ฟาวล ์          __________                                    13.โค้ช             __________ 
 
7.  เหรียญ         __________ 
 
 
Activity 3 (Pair Work) 
Conduct the following interview in Thai.  
 
Interview with an amateur baseball player. 
A is an interviewer and B is a baseball player. 
 
A:  Ask how long he has been playing baseball. 
B:  Say that you had first started playing when you were in high school. 
A:  Ask how many days a week he practices and how many hours a day he spends in 
      training. 
B:  Say that you practice four days a week and 3 hours a day. 
A:  Ask how many games he played last season and how many times they won. 
B:  Say that you played in all 20 games last season and that the team won 15 of them. 
A:  Ask whether he also works and what his occupation is 
B:  Say that you are a teacher at a high school. 
A:  Thank him for his time and wish him gook luck for the future games. 
B:  Tell the interviewer that he is very welcome and invite him to your next game. 
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Activity 4 (Group Work) 
The class will be divided into two groups.  The groups will break up into pairs and 
after the activity get back together to discuss their findings in a group setting.  The 
task is, using Thai only; talk about the different kinds of sports you have played.  
Make sure to answer the following questions as a minimum.  Feel free to ask more 
questions.  You are not limited to these six questions.  Be creative in formulating your 
questions. 
 

1. What is your favorite sport? 
2. How long have you played this sport? 
3. What positions do you play? 
4. What medals have you received? 
5. How many games have you played? 
6. Have you had any offers to play professional sports? 
7. What other sports do you play? 
 
 

Activity 5 (Group Work) 
Divide the class into two groups.  Your instructor names a certain type of sport (e.g. 
ฟุตบอล) and the two groups will try to come up with at least 10 Thai words 
surrounding this kind of sport.  You will have four minutes to come up with the 
words.  Which team is the fastest? 
 
 
Activity 6 (Pair Work) 
One student is a journalist.  The other is a famous sport person (Choose any player 
you like).  You will conduct an interview with this famous player.  Ask him/her 
questions about why he/she chose this sport, when he/she started playing, when he/she 
became a professional player, how he/she became a professional player, what the 
championships has he/she participated in, what his expectations are for the coming 
game and any other relevant information that a journalist would ask.  Record the 
information in an outline using Thai and present the facts obtained to the class. 
 
 
Activity 7 (Pair Work) 
The situation is that you watched a soccer game on television yesterday and your 
partner watched an American football game instead.  Discuss in Thai what happened 
in the game you watched with your partner.  How did the game go?  Who won?  What 
did you like about the game?  What didn’t you like about the game?  After you 
discuss the soccer game, discuss the football game. 
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Activity 8 (Pair Work) 

 
You are a customer at a travel agency and would like to book a 
skiing trip.  Ask your partner, the travel agent, where he suggests 
you should go.  Describe to him exactly what kind of vacation you 
want to go on.  Your partner will suggest several countries where the 
skiing is excellent and asks you to make your decision.  Select a 
country and ask him/her to make the arrangements.  Use as many 
vocabulary words as possible to conduct this conversation. 

 
 
Activity 9 (Group Work) 
In a group discussion, compare and contrast soccer and American football.  Write the 
differences and the similarities in Thai in the space provided below.   The two groups 
will present their group discussion results to the class. 
 
  

ฟุตบอล อเมริกันฟุตบอล 
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Activity 1 
The U.S. Sports World 
Walk around your classroom and interview your classmates on the topic of sport.  
Find out what kinds of sports your classmates like, who are their favorite athletes, 
which team they belong to, etc. Compare the answers to find out which sport is the 
most popular among the classmates, and which athlete is the most popular.  Report 
your findings to the class.   
 
กีฬา 
อเมริกันฟุตบอล ____________________________________________ 
เบสบอล         ____________________________________________ 
บาสเก็ตบอล     ____________________________________________ 
กอล์ฟ              ____________________________________________ 
เทนนิส             ____________________________________________ 
มวย                 ____________________________________________ 
 
ทีม 
วอชิงตัน เรดสกินส์   ________________________________ 
ซานฟรานซีสโก โฟร์ตี�นายเออร์ส ________________________________ 
ซีแอตเติ�ลซีฮอล์ก   ________________________________ 
ดัลลัส คาวบอยส์   ________________________________ 
 
ซานฟรานซีสโก ไจแอนซ์  ________________________________ 
นิวยอร์ค แยงกี�ส ์   ________________________________ 
 
นักกีฬา 
ไทเกอร์ วูดส์    ________________________________ 
แบรี� บอนด์ส    ________________________________ 
โรเจอร์ เคลเมนส์   ________________________________ 
แมจิก จอห์นสัน   ________________________________ 
จอร์ช โฟร์แมน    ________________________________ 
ไมค์ ไทสัน    ________________________________ 
 
 
Activity 2 
The class should be divided into two groups (teams).  The instructor will choose a 
certain type of sport and say its name.  Each group should write five words that relate 
to the certain type of sport.  Who will be the winner? 
 
Example: ดํานํ�าสกูบา: ชุดดํานํ�า  แว่นตาดํานํ�า  ท่ออ๊อกซิเจน ครีบว่ายนํ�า  
    เครื�องวัดความลึก 
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Activity 3 (Group Work) 
Below are some sports announcements that are going to take place in the near future. 
Read them.  Then, work in groups.  Each one selects one game and asks whether the 
others would like to go and see the game.  Each one tries to convince the other to 
choose his/her option.  Do not choose the same game. 
 
กีฬาเสาร์นี� 
ฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั�งที� ๓๑ นัดเปิดสนาม ทีมชาติไทย-ฟินแลนด์ 
เริ�ม ๑๖.๓๐ น. เยาวชนบราซิล-เอสโตเนีย เริ�ม ๑๘.๓๐ น. ที�สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
 
มวย ป้องกันแชมป์พาบา รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท ยอดสนั�น ๓ เคแบตเตอรี� -คานัท 
ซิคกคัมเบฟ (คาซัคสถาน) เริ�ม ๑๖.๐๐ น. ที�เวทีชั�วคราวพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ. 
ลพบุรี  
 
วอลเล่ย์บอลชายหาด การแข่งขันรอบสุดท้ายชิงถ้วยผู้ว่าฯการท่องเที�ยวแห่งประเทศ 
ไทย ระหว่างทีมชายจากโรงเรียนราชวินิตและทีมหญิงจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เริ�ม 
๑๔.๐๐น. บริเวณชายหาดพัทยาใต้  
 
 
Activity 4 (Group Work) 
Group A students will take turns describing one of the pictures below in Thai.  Group 
B students will have to identify the correct picture being described.  Reverse the role 
and repeat the activity. 
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Activity 5 (Group Work) 
Groups A & B will be given different reports about different sports.  Each group will 
read their report.  Then, imagine that you are the commentators for a TV sports 
program.  Each group will prepare a commentary based on the reading.  The rest of 
the class will imagine that they are watching the game based on the group’s 
commentary.   Create the names of the players as well as the situations that you want 
to comment on.    
 
 
Activity 6 (Group Work) 
You are journalists; your assignment is to write a report about any sport of your 
choice for your newspaper.  The game is over and you are discussing it with your 
group of journalist.  Choose any sport you like and talk about it.  Explain your likes 
and dislikes about the sport you have selected.  After your discussion, write a report 
about the sport to be published in the newspaper.  
 
Possible Answer: 
ไจแอนท์ส ยําใหญ่ ไวกิ�งส์ 41-0 คว้าแชมป์ NFC 
 
การขว้าง 5 ทัชดาวน์ของ คอลลินส์ เป็นการประสานงานกับปีกถึง 4 คน ได้แก่ ไอค ์ 
ฮิลเลียด 2 ครั�ง เกร๊ค คอมเมลล่า, โจ จัววิเชียส และ อามานี� ทูมเมอร์ โดย ฮิลเลียด  
นั�นโดดเด่นที�สุด รับไป 10 ครั�ง ทําระยะรวมถึง 155 หลา ไจแอนท์ส ใช้แผนกดดัน  
การขว้างอย่างได้ผล ทําให้ สุดยอดปีกอย่าง มอส และ คาร์เตอร์ ทําระยะรวมได้ 
แค่ 42 หลา จากการรับลูก 5 ครั�ง และเรียกแซ็คจากควอร์เตอร์แบ็คจอมพลิ�วอย่าง 
ดังเต ้คัลเป็ปเปอร์ ได้ 4 แซ็ค 3 อินเตอร์เซป และ 1 ฟัมเบิล เขาทําระยะได้เพียง 
78 หลา ขว้างเข้าเป้า 13 จาก 28 ครั�ง 
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Activity 1 
This text is about U.S. basketball games.  Read it and answer the questions below.   
 
เพลย์ออฟรอบแรกของฟีนิกซ์ ซันส์แน่นอนแล้วว่าจะต้องเจอกับทีมจอมบุกอย่าง 
ซาคราเมนโต้ คิงส ์แต่ที�ยังไม่แน่นอนก็คือการตัดสินใจว่า จะใช้งานการ์ดออลสตาร์ 4 
ครั�งอย่างเพนน ีฮาร์ดอเวย์ลงเล่นหรือไม่ 
 
เพนนีพยายามที�จะฝืนอาการบาดเจ็บเข่าซ้ายที�ผ่าตัดมาแล้ว 2 ครั�งลงซ้อมให้กับทีมไป 
เมื�อวันอังคารที�ผ่านมา (17 เม.ย.) โดยเพนนีซ้อมอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยโค้ช 
ฟิล เวเบอร ์ ทางด้านคู่แบ็คคอร์ตเจสัน คิดด ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าการซ้อมของเพนนี 
◌ีดูราบรื�นดี..."หวังเป็นอย่างยิ�งว่ามันจะเป็นข่าวดี"  
 
เพนนีที�มีสัญญา 7 ปีมูลค่า 86 ล้านดอลลาร์กับซันส ์
ได้กล่าวว่าหลังจากที�เจ็บซํ�าและต้องพักไปเมื�อเดือนมกราคมที�ผ่านมา 
ว่าเขาตั�งความหวังที�จะคัมแบ็คในรอบเพลย์ออฟ "ผมต้องทํางานให้คุ้มค่าจ้าง ถ้าผม 
แข็งแรงพอ คุณจะได้เห็นผมในสนาม" 
 
Questions: 

1. เพลย์ออฟรอบแรกของฟีนิกซ์ ซันส ์จะต้องเจอกับทีมอะไร 

2. การ์ดออลสตาร์ 4 ครั�งหมายถึงใคร 

3. เหตุใดฟีนิกซ ์ซันส์ จึงยังไม่�แน่ใจว่าเพนนจีะลงแข่งในครั�งนี�ได้ 

4. เพนนอียู่ภายใต้การดูแลของใครในการลงซ้อม 

5. เพนนีี�มีสัญญากับซันส์เป็นเวลากี�ปี 

 
 
Activity 2 
Read the text about the U.S. Masters in golf and then answer the following questions. 
 
1. กอล์ฟยูเอส มาสเตอร์ปีนี� จะเริ�มการแข่งขันที�ไหน 
2. พยากรณ์อากาศระบุว่าลักษณะอากาศจะเป็นอย่างไรระหว่างการแข่งขัน 
3. การแข่งขันจะมีทั�งหมดกี�วัน 
4. การแข่งขันในวันแรก ใครจะเริ�มออกรอบเป็นกลุ่มแรก 
5. นักกอล์ฟเจ้าของแชมป์ยูเอส มาสเตอร์ รวมกัน ๑๓ ครั�ง มีใครบ้าง 
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กอล์ฟยูเอส มาสเตอร์ ประเดิมสนามวันนี�  
 
ความเคลื�อนไหวของกอล์ฟยูเอส มาสเตอร์ เมเจอร์รายการแรกของปีนี� ซึ�งจะเริ�มการ 
แข่งขันในช่วงคํ�าวันนี�ในเวลา ๑๙.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ที�สนามออกัสตา 
เนชันแนล กอล์ฟ คลับ ที�รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา พยากรณ์อากาศที�สหรัฐ ระบุว่า 
สภาพอากาศตลอด ๔ วันของการแข่งขัน จะอยู่ในเกณฑ์ดี การแข่งขันในวันแรก จะเริ�ม 
ออกรอบด้วยสองนักกอล์ฟชื�อดังในอดีต ไบรอน เนลสัน และ แซม สนีด ส่วนไทเกอร์ 
วู้ดส์ จะออกรอบเป็นกลุ่มที� ๒๘ ร่วมกลุ่มเดียวกับมิกโก อีโลเนน จากฟินแลนด์ และ 
ไมค์ เวียร์ จากแคนาดา ส่วนกลุ่มที�น่าสนใจเป็นการมาอยู่รวมกันของ ๓ นักกอล์ฟ 
เจ้าของแชมป์ยูเอส มาสเตอร ์รวมกัน ๑๓ ครั�ง คือ แจ็ค นิคลอส อาร์โนลด์ พาลเมอร์ 
และแกรี� เพลย์เยอร์ ทั�งสามคน ลงแข่งกลุ่มเดียวกันเป็นครั�งที� ๒ จากที�เคยออกรอบ 
ร่วมกันครั�งแรก เมื�อปีที�แล้ว ทางด้านไทเกอร์ วดูส์ นักกอล์ฟมือ ๑ ของโลก ซึ�งจะสร้าง 
สถิติเป็นนักกอล์ฟคนแรกที�คว้าแชมป์เมเจอร์ ๔ รายการติดต่อกัน บอกว่า ขณะนี�ฟอร์ม 
กําลังเข้าใกล้จุดสูงสุด และหวังว่าจะมาระเบิดฟอร์มในเมเจอร์รายการนี� แต่เขาก็มแีรง 
กดดันไม่น้อย เพราะยูเอสมาสเตอร์เป็นการแข่งขันรายการใหญ่ 
 
 
Activity 3 
This is a report about boxing.  Listen to the text and answer the questions below. 
 
 
Questions: 

1. ผู้ท้าชิงแชมป์โลกชาวไทยชื�ออะไร 

2. เป็นการแข่งขันการชกมวยรุ่นไหน 

3. การแข่งขันจะมีขึ�นที�ไหน 

4. โปรโมเตอร์ของสมาคมมวยโลกมีความคิดเห็นอย่างไรกับผู้ทา้ชิง 

5. จะมีการถ่ายทอดสดให้ชาวไทยได้ชมการแข่งขันครั�งนี�หรือไม่ 
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Activity 4 
Listen to the report about water polo in Thailand and fill in the blanks with the correct 
words. 
 
 
พล.อ.ยุทธศักดิ� ศศิประภา นายกสมาคม _______ สมัครเล่นแห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่า ทางสมาคมว่ายนํ�าฯ เล็งเห็นถึงความจําเป็น ในการพัฒนากีฬา _________ 

ให้เทียบเท่า กับประเทศในแถบ _________ ตนจึงได้มีคําสั�งให้ผู้ที�เกี�ยวข้อง 

เตรียมทีมโปโลนํ�าให้ พร้อมที�สุดในการแข่งขันกีฬา _________ ครั�งที� 21 ที�ประเทศ 

__________ ซึ�งสมาคมว่ายนํ�าฯ ได้คัดเลือก ________ โปโลนํ�า และทําการฝึกซ้อม 

มาอย่างหนักตั�งแต่เดือน _______ 2543 ภายใต้การควบคุมของ มร.โบลิส ______ 

ชาวอุซเบกิสถาน ซึ�งเคยเป็นกรรมการฝ่ายเทคนิค ของสหพันธ์ว่ายนํ�าเอเชียด้วย 

ดังนั�นเพื�อเป็นการ เพิ�ม _____ ให้กับนักกีฬาโปโลนํ�า สมาคมจึงได้ส่งนักกีฬา ไป 

_______ ฝึกซ้อมที� ประเทศอุซเบกิสถานเป็นเวลา  ___  เดือน ระหว่างวันที� 14 เม.ย.-

20 ส.ค.โดยคณะนักกีฬาทีมชาติไทย จะออกเดินทางไปกลางดึกของวันที� 13 เม.ย. 

เวลา ______ น. เที�ยวบิน ___________ นอกจากนั�นสมาคมว่ายนํ�าฯ ได้จัดงบพิเศษ 

สนับสนุนทีมโปโลนํ�า นอกเหนือจากเบี�ยเลี�ยงนักกีฬาซีเกมส์อีก ______ บาท 

เพื�อการนี�โดยเฉพาะ 
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