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Module 7 Lesson 1 
 
Audio Clip 3 
 
Track 1 
 
Listen to each Thai word that concerns ‘Equipment: ยุทธภัณฑ’์.  Find its English 
translation provided in the Jumble Box below.  Write it down in the order you hear it in 
the recording. 
 
1.  ____________________________________ 

2.  ____________________________________ 

3.  ____________________________________ 

4.  ____________________________________ 

5.  ____________________________________ 

6.  ____________________________________ 

7.  ____________________________________  

8.  ____________________________________ 

9.  ____________________________________ 

10.____________________________________ 

 
 

 

ammunition pouch   -  canteen   -  uniform / clothing  -   weapons  -   night vision device 

range finder  -   ear plugs  -   sling   -  pager / beeper  -   survival kit 
 

 
 
Track 2 
 
Listen to the following information about logistics operations, and then decide if the 
following statements are True or False. 
 
          T / F 
1.  The air movement of Thai helicopters is supported by Russia.  ____ 
2.  The transfer point is in Darwin, Australia.    ____ 
3.  The helicopters are en route to Thailand in a transport plane C-130. ____ 
4.  Thai air operations unit is participating in the INTERFED.  ____ 
5.  The total amount of helicopters moved at this time is 3.   ____ 
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Track 3 
 
This is a mission of the Thai Army logistics participating in the Cobra Gold Exercise.  
Listen to it and fill in the blanks with the missing words. 
 
 
พัสดุสิ�งอุปกรณ◌:์ 
 
กองนโยบายและแผนจะเป็นผู้กํากับการในเรื�อง _________________ ของกองทัพบก 

เพื�อสนับสนุน ____________ ตลอดจนแผนการฝึกในส่วนที�เกี�ยวข้อง ส่วนกองการส่ง 

กําลังและบริการจะอํานวยการ __________ และกํากับการในเรื�อง ____________, 

_______, _________ จําหน่าย _______________ และ ___________________ 

ต่างๆรวมทั�งการบริการด้าน _______________ การ _______________________ 

ตลอดจนการบริการทาง ____________ 
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Module 7 Lesson 2 
 
Track 4 
 
Listen to the information about main tasks and weapons employed in each Thai military 
unit.  Fill out the following information based on what you hear:  
 
 
(1)  Company: ________________________________________________________ 

 Main task: ________________________________________________________ 

Type of weapon: ___________________________________________________ 

 

(2)  Company: ________________________________________________________ 

 Main task: ________________________________________________________ 

Type of weapon: ___________________________________________________ 

 

(3)  Company: ________________________________________________________ 

 Main task: ________________________________________________________ 

Type of weapon: ___________________________________________________ 

 
 
 
Track 5 
 
Listen to an excerpt from a Thai newspaper reporting weapons the Myanmese set up at 
the border during an alert.  Identify those weapons mentioned in the passage. 
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Track 6 
 
Listen to the history of the F-16 Fighting Falcon and answer the following questions. 
 
 
1.  When was its first test flight? 
 
________________________________________________________________________ 
2.  What is the name of the manufacturer? 
 
________________________________________________________________________ 
3.  What airplane did the F-16 replace in the US Air Force? 
 
________________________________________________________________________ 
4.  What airplane did the F-16 replace in other NATO member countries? 
 
________________________________________________________________________ 
5.  What is the projected number of F-16 airplanes to be produced? 
 
________________________________________________________________________ 
6.  How many countries worldwide use the F-16 series? 
 
________________________________________________________________________ 
7.  What ASEAN countries have the F-16? 
 
________________________________________________________________________ 
8.  Where does Thailand station the F-16? 
 
________________________________________________________________________ 
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Module 7 Lesson 3 
 
Track 7 
 
Listen to the following text about the joint operation and answer True or False to the 
following statements: 
 
____  1.  In peace time, the Head Supreme Command Headquarter acts as the    

     coordinator between each of the armed forces. 
 

____ 2.  The joint operation can be operated by 2 or 3 branches of the armed forces. 
 
____ 3.  It is not possible to combine the abilities of each armed forces in the joint  

    operation, while the unity of command is still maintained. 
 
____ 4.  To optimize the use of each armed force in war time, each force has to be  

     commanded by its peace-time commander, because he/she has a thorough  
     knowledge about that specific force. 

 
____ 5.  The JFC (Joint Force Commander) needs to have a joint staff that is led by  

     the JCS (Joint Chiefs of Staff). 
 
 

Track 8 
 
Listen to the passage about the combined operation and fill in the blanks of the 
statements below with the appropriate word(s)/phrase based on the information in the 
passage. 
 
1.  The combined operation is organized by using the armed forces of _______ nations. 
 
2.  There is/are _______ commander(s) in the combined operation headquarter. 
 
3.  Usually, the headquarter of the combined operation forces is organized under the  
     ________________ between those nations. 
 
4.  The 1st operation of the combined operation based upon the doctrine is to  
     ________________ . 
 
5.  The ultimate (last) force used in combined operation is usually a force of the 
     _______________ . 
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Track 9 
 
Listen to following paragraph and answer the questions in Thai. 
 

๑.  หลักการดําเนินยุทธที�สําคัญของฝ่ายเราคืออะไร 
 
_________________________________________________________________ 
๒.  มีมาตรการอันเป็นประโยชน์อะไรบ้างที�หน่วยเข้าทําการรบนํามาใช้ 
 
_________________________________________________________________ 
๓.  ปัญหาหลักในการดําเนินยุทธของฝ่ายเราคืออะไร 
 
_________________________________________________________________ 
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Module 7 Lesson 4 
 
Track 10 
 
Listen to an article taken from a local newspaper and answer the following questions. 
 
 
1.  Where had the United Wa State Army (UWSA) infiltrated Thailand? 

________________________________________________________________________ 

2.  What Thai military unit recaptured the hill? 

________________________________________________________________________ 

3.  What was the mission of the military unit after the recapture of the hill? 

________________________________________________________________________ 

4.  What did they find? 

________________________________________________________________________ 

5.  How is the situation in the Phob Phra district, Tak province?  

________________________________________________________________________ 

6.  What Regiment has deployed troops along the Thai-Myanmese border? 

________________________________________________________________________ 

7.  What is the purpose of the patrolling? 

________________________________________________________________________ 

8.  How have villagers in the area cooperated with Thai authorities? 

________________________________________________________________________ 

 
 
Track 11 
 
Listen to the news from Radio of Thailand and answer the following questions. 
 

1.  What are the three main missions The Burapha Task Force has been assigned? 

  _______________________________________________________________________ 

2.  What is emphasized in the mission of border defense? 

  _______________________________________________________________________ 

3.  What is the major problem in the area along the border? 

_______________________________________________________________________ 
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Track 12 
 
Listen to a passage and fill out the incomplete statements below. 
 

พร้อมรับเหตุร้าย 

เจ้าหน้าที�กระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้หนึ�งเปิดเผยว่า ทหารสหรัฐที� _________ อยู่ใน 

กองเรือที� ๕ ของกองทัพเรือสหรัฐใน ________ กําลัง ___________ เต็มที� เพื�อรับ 

สถานการณ์ที� ________ ความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการเตรียมพร้อมดังกล่าว ไม่มี 

ส่วนเกี�ยวข้องกับ ____ ตัดสินความผิด ชาย ๔ คน ในคดี _________ สถานทูตสหรัฐใน 

แอฟริกา ๒ แห่งเมื�อปี ๒๕๔๑ แต่อย่างใด โดย _________ ทั�ง ๔ ล้วนเป็นลูกสมุนรับใช้ 

ให้กับนายโอซามา บิน ลาเดน ____________ ชาว ซาอุดีอาระเบีย. 
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Module 7 Lesson 5 
 
Track 13 
 
Listen to an article printed in an Army magazine and answer the questions in Thai. 
 
 
1. กองกําลังฝรั�งเศสจะทําการลดกําลังพลลงในปีไหน 
 
________________________________________________________________________ 
2. กองทัพฝรั�งเศสประกอบไปด้วยกองกําลังอะไรบ้าง 
 
________________________________________________________________________ 
3. กองกําลังอะไรที�จะมีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด 
 
________________________________________________________________________ 
4. กองทัพบกจะมุ่งเน้นงานทางด้านอะไรเป็นหลัก 
 
________________________________________________________________________ 
5. การจัดกําลังให้สมดุลระหว่างรถถังหนักและรถถังเบานั�นได้รับการสนับสนุนในด้าน 
   ไหนบ้าง 
 
__________________________________________________________________ 
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Track 14 
 
Listen to an article about the “Deep Attack” tactics Colonel Joachim Peiper of the 
German Army used in World War II.  Colonel Peiper’s tactics caused many German 
casualties.  Answer the following questions: 
 
 
1. หน่วยที�ได้รับภารกิจสําคัญในการรุกนั�น ลักษณะการประกอบกําลังของหน่วยควรเป็น   
    อย่างไร  
 
________________________________________________________________________ 
2.  เหตุใดไปเปอร์จึงเห็นความจําเป็นและให้ความสําคัญต่อการลาดตระเวน 
 
________________________________________________________________________ 
3.  ข้อผิดพลาดทางยุทธวิธีที�กล่าวถึงในบทความคือการกระทําเช่นไร 
 
________________________________________________________________________ 
4.  การดําเนินกลยุทธในการรุกของไปเปอร์มีข้อเสียอย่างไร 
 
________________________________________________________________________ 
5.  เหตุใดไปเปอร์จําต้องออกคําสั�งให้ทหารเยอรมันทําการร่นถอย 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Track 15 
 
(Continuation of Track 14) After WW II, Colonel Peiper was asked what he would have 
done differently and here is his answer.  Listen to the passage and give your own 
comments and describe tactics that you think would have been more effective. 
 
Your comments:   ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Module 8 Lesson 1 
 
Track 16 
 
Listen to the following paragraph and answer the questions. 
 
 
๑.  เหตุใดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงนิยมย้ายพรรคการเมืองกันอยู่เนอืง ๆ 
 
______________________________________________________________________ 

๒.  คํากล่าวที�ว่าอุดมการณ์ทางการเมือง มีความสําคัญน้อยกว่าตัวบุคคลที�เป็นหัวหน้าพรรค 
     หมายความว่าอะไร 
 
________________________________________________________________ 

๓.  ปัญหาการแตกแยกภายในพรรคการเมือง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร 

 
________________________________________________________________ 

 
 
Track 17 
 
Listen to the following conversation about voting and answer the questions. 
 
 
๑.  ในระยะที�มีการเลือกตั�ง ถ้าผู้มีสิทธิ�เลือกตั�งไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาของตน จะสามารถทํา  
     การเลือกตั�งได้โดยวิธีใด 
 
________________________________________________________________ 
๒.  การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ�เลือกตั�ง จะต้องไปยื�นเรื�องที�ไหน 
 
_______________________________________________________________ 
๓.  มีหลักฐานอะไรบ้างที�ต้องนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที�ในการขอลงทะเบียน 
 
_______________________________________________________________ 
๔.  หน่วยเลือกตั�งจะออกเอกสารให้ไปใช้สิทธิ�ในวันเลือกตั�งได้ภายในกี�วันจากที�ลง 
      ทะเบียนไว ้
 
 
_______________________________________________________________ 
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Track 18 
 
Listen to the following paragraph and answer the questions. 
 
๑.  นโยบายการต่างประเทศของไทยเน้นการทูตเชิงรุกในด้านใด 
 
_________________________________________________________________ 

๒.  องค์กรระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่คืออะไร  
 
________________________________________________________________ 
๓.  รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริม รักษา และคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย ใน 
     ต่างประเทศอย่างไร 
 
_________________________________________________________________ 
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Module 8 Lesson 2 
 
Track 19 
 
Listen to the following article about the Royal Project of Sufficient Economics, and then 
answer the questions. 
 
 
1. สภาวะทางเศรษฐกิจที�ถดถอยในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อบุคคลในสาขาอาชีพใด  
   มากที�สุด 
 
________________________________________________________________________ 

2. เศรษฐกิจที�เลวร้ายก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง 

 
________________________________________________________________________ 

3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดําริเกี�ยวกับการแก้ปัญหาเพื�อช่วย    
   เหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไรบ้าง 
 
________________________________________________________________________ 

4. หน่วยงานใดที�ได้นําโครงการตามแนวพระราชดําริ มาส่งเสริมให้แก่ประชาชนตาม    
   แนวชายแดน 
 
________________________________________________________________ 

5. ศูนย์สาธิตโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีวัตถุประสงค์อย่างไร 

________________________________________________________________________ 
 

 14 



Track 20 
 
Listen to an article about the government’s action plans for industrial restructuring and 
make a list of the action plans in the space provided below based on what you hear in the 
passage.  (You may stop the CD after each segment of the paragraph.)  
 
แผนปฏิบัติการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เป็นแผนงานที�เกิดขึ�นจากการทํางานร่วมกัน 
ระหว่างบุคคลหลายฝ่ายที�เกี�ยวข้อง ทั�งภาครัฐ และ ภาคเอกชน แผนงานหลักทั�ง ๘ 
แผนงาน ประกอบด้วย 
 
๑. _____________________________________________________________________ 
 
๒. _____________________________________________________________________ 
 
๓. _____________________________________________________________________ 
 
๔. _____________________________________________________________________ 
 
๕. _____________________________________________________________________ 
 
๖. _____________________________________________________________________ 
 
๗. _____________________________________________________________________ 
 
๘. _____________________________________________________________________ 
 
 
Track 21 
 
Listen to an article about the important measures in expansion of SMEs and make a list of 
those in the space provided below based on what you hear in the recording. (You may 
stop the CD after each segment of the paragraph.) 
 
๑. _____________________________________________________________________ 
 
๒. _____________________________________________________________________ 
 
๓. _____________________________________________________________________ 
 
๔. _____________________________________________________________________ 
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Module 8 Lesson 3 
 
Track 22 
 
Listen to the passage and decide if the following statements are True or False. 
 
๑. ____ ระดับการศึกษา และอายุของลูกจ้างไม่ได้เป็นปัจจัยในการกําหนดความแตกต่าง 
            ของค่าจ้างแรงงาน 
 
๒. ____ ลูกจ้างที�มีอายุการทํางานนานกว่า มีแนวโน้มที�จะได้รับค่าจ้างสูงกว่า 
 
๓. ____ ตําแหน่งงานเปน็ตัวบ่งชี�ทักษะฝีมือในการทํางาน ประสบการณ์และความไว้วางใจ    
            ในการทํางาน 
๔. ____ ลูกจ้างของโรงงานขนาดใหญ่จะได้ค่าจ้างสูงกว่าลูกจ้างในโรงงานขนาดเล็ก 
 
๕. ____ ผลประกอบการของโรงงานมีส่วนในการกําหนดค่าจ้างแรงงานเช่นกัน 
 
 
Track 23 
 
Listen to the following passage and determine if the sentences below are TRUE or 
FALSE.  Correct the false sentence(s) by writing it in Thai.  
 
1.  Most supervisors are female. 
 
________________________________________________________________________ 
2.  Supervisors in the department of household electrical appliances earn the highest  
     salary in spite of their low education. 
 
________________________________________________________________________ 
3.  Workers in the department of canned fruit products are hired daily. 
 
________________________________________________________________________ 
4.  Worker’s level of education is recognized more than experience. 
 
________________________________________________________________________ 
5.  Male workers are outnumbered and they are within the 35-year age range. 
 
________________________________________________________________________ 
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Track 24 
 
Listen to an article about how economy changes affect the way of life of the Thais and 
answer the following questions. 
 
๑. ในอดีต คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพในด้านใด 
 
________________________________________________________________________ 
๒. การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจทําใหส้ังคมเปลี�ยนแปลงไปอย่างไร 
 
________________________________________________________________________ 
๓. การเปลี�ยนแปลงทางสังคมมีผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตแบบใหม่ที�แตกต่างไปจากเดิม  
 
________________________________________________________________________ 
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Module 8 Lesson 4 
 
Track 25 
 
Listen to the judicial system of Thailand and answer the following questions according to 
the recording. 
 
๑.  ศาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี�ประเภท  อะไรบ้าง 
 

_______________________________________________________________ 

๒.  ใครเป็นผู้พิจารณาตัดสินคดี 

_______________________________________________________________ 

๓.  ในกรณีที�คิดว่าคําตัดสินไม่ยุติธรรมพอ  จําเลยมีสิทธิที�จะทําอะไรได้บ้าง 

______________________________________________________________ 

๔.  ในคดีหนีทหาร ต้องไปขึ�นศาลอะไร  

_______________________________________________________________ 

๕.  คดีแรงงาน และคดีภาษีอากร ต้องผ่านศาลอุทธรณ์ก่อนถึงศาลฎีกาไหม 

_______________________________________________________________ 
 

๖.  เมืองไทยยังมีโทษประหารอยู่หรือเปล่า  ถ้ามีเขาใช้วิธีไหน 

______________________________________________________________ 
 
 
Track 26 
 
Listen to the recording and answer the questions. 
 
 
๑.  หัวข้อสัมมนาของมูลนิธิศุภนิมิตรในครั�งนี�คืออะไร 
 
_______________________________________________________________ 
 

๒.  นางลดาวัลลิ� วงศ์ศรีวงศ์เป็นใคร 
 
_______________________________________________________________ 
 

๓.  เขาพยายามชี�ใหเ้ด็กผู้หญิงจากภาคต่าง ๆ ตระหนักถึงอะไร 
 
_______________________________________________________________ 
 

๔.  จุดประสงค์ในการสัมมนาครั�งนี�คืออะไร 
 
_______________________________________________________________ 
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Track 27 
 
Listen to the following news and answer the questions. 

 
๑.  ตามรายงานข่าวนี� ศาลประชาชนในนครโฮจิมินท์ได้ทําอะไร 
 
________________________________________________________________ 
 

๒.  มีผู้ที�เกี�ยวข้องทั�งหมดกี�คน 
 
________________________________________________________________ 
 

๓.  ผู้ที�เกี�ยวข้องทั�งหมดถูกลงโทษในข้อหาอะไร 
 
________________________________________________________________ 

๔.  สาเหตุเกิดจากอะไร 
 
________________________________________________________________ 
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Module 8 Lesson 5 
 
Track 28 
 
Listen to the following passage and answer the questions. 
 
 
1.  ผู้ที�ประสงค์จะร้องเรียนเกี�ยวกับข้าราชการกระทําผิดกฎหมาย จะร้องเรียนไปได้ที�ไหน   
 
     _____________________________________________________________________ 

2.  รายละเอียดที�จะต้องแจ้งมีอะไรบ้าง 

    ______________________________________________________________________ 

3.  กรณีไม่รู้ตัวผู้ถูกร้องเรียน ผู้แจ้งควรจะต้องทําอย่างไร 

    ______________________________________________________________________ 

4.  เรื�องที�สามารถร้องเรียนไดม้ีอะไรบ้าง 

    ______________________________________________________________________ 

5.  หน่วยงาน ป.ป.ช. ให้ความคุ้มครองต่อผู้แจ้งอย่างไร 

   ______________________________________________________________________ 
 
 
Track 29 
 
Listen to the information how the Thai government sets measures in drug prevention, 
suppression, and rehabilitation.  Then answer the following questions: 
 
 

1.  เพื�อเป็นเกราะป้องกันการเกิด ปัญหายาเสพย์ติด รัฐบาลมแีนวความคิด 
ในการดําเนินการอย่างไร 
 

____________________________________________________________ 

2.  รัฐบาลมีแนวความคิดในการดําเนินการอย่างไรเพื�อยับยั�ง ทําลายการแพร่ระบาด 
ของยาเสพย์ติด อย่างจริงจังและต่อเนื�อง 
 

____________________________________________________________ 

3.  วิธีการปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการดําเนินการในด้านใดบ้าง 
 

___________________________________________________________ 
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Track 30 
 
Listen to the local news about drug suppression and write a gist in English. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 21 



Module 9 Lesson 1 
 
Track 31 
 
Listen to an excerpt of foreign news from Thai Rath newspaper and answer the following 
questions: 
 
 
1.  นายอับดุล ซามาน ชาอีฟ คือใคร 
 
_____________________________________________________________________ 

2.  กระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานได้เรียกนายอับดุล ซามาน ชาอีฟ เข้าพบ 
     เรื�องอะไร 
 
_____________________________________________________________________ 

3.  เหตุใดนายอับดุล ซามาน ชาอีฟ จึงสามารถดึงดูดความสนใจจากสื�อมวลชนได ้       
เป็นจํานวนมาก 

 
_____________________________________________________________________ 

4.  กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งต่อนายชาอีฟว่าอย่างไร 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Track 32 
 
Listen to the recording about a famous event, and then fill out the chart. 
 
 

1. Place mentioned: ____________________________________ 

2. Event mentioned: ____________________________________ 

3. The host mentioned: __________________________________ 

4. Date & time mentioned: _______________________________ 
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Track 33 
 
Listen to a segment of Thai radio broadcast, concentrating on the ‘who,’ ‘what,’ ‘where,’ 
‘when,’ ‘why,’ and ‘how’ information.  Then answer the following questions based on 
the content of the passage. 
 
 
1.  What did the Laotian government do on the 19th of this month? 
 
_____________________________________________________________________ 
2.  Where did the event take place? 
 
_____________________________________________________________________ 
3.  For what offenses were the Thai nationals arrested? 
 
_____________________________________________________________________ 
4.  To whom were the Thai nationals handed? 
 
_____________________________________________________________________ 
5.  Where did the Thai nationals enter Thailand? 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 23 



Module 9 Lesson 2 
 
Track 34 
 
Listen to the following passage and answer the questions. 
 
๑.  ภารกิจหนึ�งที�จําเป็นต้องทําในการปจว.คืออะไร 
 

_______________________________________________________________ 
 

๒.  ทําไมจึงพูดว่า "ปจว.เป็นพันธกิจหนึ�งของ สธ.๕" 
 

_______________________________________________________________ 
 

๓.  ทําไมหน่วยที�รับผิดชอบในงานปจว.จะต้องทําการติดตามการเคลื�อนไหวถึงแม้ว่า   
      การชุมนุมโดยความสงบเป็นสิทธิอันพึงกระทําได้ในระบบประชาธิปไตย 
 

_______________________________________________________________ 
 

๔.  การติดตามการเคลื�อนไหวของการชุมนุมกระทําได้โดยวิธีใดบ้าง 
 

______________________________________________________________ 
 

๕.  จุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลที�ได้จากการติดตามการเคลื�อนไหวหรือการชุมนุมต่าง ๆ  
      คืออะไร 
 

______________________________________________________________ 
 
 
Track 35 
 
Listen to the following passage and answer the questions. 
 
 

๑.  การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื�อควรจะกระทําในบริเวณใด 
 

_______________________________________________________________ 
 

๒.  จุดประสงค์ในการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื�อคืออะไร 
 

_______________________________________________________________ 
 

๓.  ประเด็นสําคัญที�สุดในการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื�อของฝ่ายข้าศึกคืออะไร 
 

_______________________________________________________________ 
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Track 36 
 
Listen to a passage about a propaganda spread during the election, and then answer the 
following questions: 
 
 
1. นายจาตุรนต ์ฉายแสง กล่าวตอบโต้การโจมตีของพรรคประชาธิปัตย์ว่าอย่างไร 
 

_______________________________________________________________ 
2. การสาดโคลนกัน หมายถึงอะไร 
 

_______________________________________________________________ 
3. คํากล่าวที�ว่า ‘ประเทศไทยไม่ใช่หนูทดลองยา’ เป็นคํากล่าวที�พาดพิงถึงอะไร 
 
_____________________________________________________________________ 
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Module 9 Lesson 3 
 
Track 37 
 
Listen to the passage about the intelligence system and answer the questions. 
 
 
1.  หน่วยใดเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้บังคับกองร้อยในด้านข่าวกรองก่อนการปฏิบัติการ 
 
     _____________________________________________________________________ 
 

2.  กองร้อยช่วยเหลือในความพยายามการรวบรวมข่าวสารของกองพันอย่างไร 
 
     _____________________________________________________________________ 
 

3.  สิ�งอุปกรณ์อะไรบ้างที�จะเพิ�มความสามารถให้แก่กองร้อยในการรวบรวมข่าวสาร   
    จากข้าศึก 
 
     _____________________________________________________________________ 
 
 
Track 38 
 
Listen to the following passage and answer the questions below. 
 
 
1.  พล.ท.ขิ�น ยุ้นท์ คือใคร 
 

____________________________________________________________________ 

2.  อะไรคือประเด็นสําคัญที�กองทัพบกไทยจะนําขึ�นหารือกับพล.ท.ขิ�น ยุ้นท ์
 
 
____________________________________________________________________ 
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Track 39 
 
Listen to the passage about a demonstration in a Southern province of Thailand and 
summarize it in English. 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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Module 9 Lesson 4 
 
Track 40 
 
Listen to a conversation about how to get the water connected to a new place and answer 
the questions below. 
 
1.  การขอติดตั�งประปาใหม่ จะต้องไปติดต่อที�ไหน  
 
_______________________________________________________________ 
2.  ถ้าไปติดต่อด้วยตนเองไม่ได้ จะต้องดําเนินการอย่างไร 
 
_______________________________________________________________ 
3.  หลักฐานประกอบคําขอมีอะไรบ้าง  
 
_______________________________________________________________ 
4.  โดยปกติจะต้องรอนานเท่าไรจนกว่าเรื�องจะเรียบร้อย 
 
_______________________________________________________________ 
5.  ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั�งประปาใหม่เป็นเงินเท่าไร  
 
_______________________________________________________________ 
6.  เงินค่าการประกันใช้นํ�าจะได้รับคืนเมื�อย้ายออกหรือไม ่
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Track 41 
 
Listen to an excerpt about the construction of new waterworks and answer the following 
questions: 
 
๑. เหตุใดจึงมีการก่อสร้างคลองประปาสายใหม่ขึ�น 

 

______________________________________________________________________ 

๒. ปัจจุบันโรงงานหลักผลิตนํ�าของ กปน. มีชื�อว่าอะไร และมีปริมาณการผลิตเท่าไร 

________________________________________________________________ 

๓. คลองประปาสายใหม่ มีความยาวเท่าไร  

________________________________________________________________ 

๔. ก่อนหน้านี�กปน.อาศัยนํ�าดิบจากแหล่งไหน 

________________________________________________________________ 

๕. มีเหตุการณ์วิกฤติอะไรเกิดขึ�นในลํานํ�าเจ้าพระยา 
 

______________________________________________________________________ 
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Track 42 
 
Listen to the passage and provide the answers to the following questions: 
 
 
๑.   เหตุใดปริมาณความต้องการใช้พลังงานในประเทศกําลังพัฒนา และประเทศ   
      อุตสาหกรรมใหม่จึงเพิ�มสูงขึ�นอย่างรวดเร็ว 
 
________________________________________________________________ 

๒.   เชื�อเพลิงชนิดใดที�จะมีบทบาทเพิ�มมากขึ�นในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต 

     
________________________________________________________________ 

๓.   ประเทศใดบ้างที�ยังนิยมผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินมากกว่าการใชเ้ชื�อเพลิง   
      ชนิดอื�น 
      _____________________________________________________________ 
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Module 10 Lesson 1 
 
Track 43 
 
Listen to an article about problems of Thai labor forces in neighboring countries and 
answer the following questions: 
 
 
1.  กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสํานักงานแรงงานในมาเลเซียเกี�ยวกับอะไร 
 

_______________________________________________________________ 
 
2.  ทางเจ้าหน้าที�ฝ่ายแรงงานของไทยได้ข้อมูลอะไรบ้างหลังจากเข้าพบปะกับผู้บริหาร 
     ระดับสูงของมาเลเซีย 
 

_______________________________________________________________ 
 
3.  สาเหตุอะไรที�บริษัทใช้อ้างในกรณีที�จะไม่จ้างแรงงานไทยอีกหากหมดสัญญาจ้าง 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
Track 44 
 
Listen to a press release of the Royal Thai Army and answer the following questions: 
 
 
1. กองทัพบกออกมาแถลงการณ์ในเรื�องอะไร 
 

_____________________________________________________________________ 

2. จุดประสงค์ในการแถลงการณ์ในครั�งนี�คืออะไร 

 
_____________________________________________________________________ 

3. มีกําลังจากหนว่ยงานใดของกองทัพบกที�เข้าร่วมปฏิบัติการในเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
_____________________________________________________________________ 
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Track 45 
 
Listen to the recording and answer the following questions: 
 
 
1. เหตุใดกองทัพบกจึงให้ความสําคัญอย่างยิ�งต่อการที�จะสร้างความสัมพันธ์ที�ดีให้เกิด   
   ขึ�นระหว่างผู้บังคับหน่วยกองกําลังตามแนวชายแดนไทย–มาเลเซีย 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

2. จุดประสงค์ในการเดินทางในครั�งนี�คืออะไร 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

3. หัวหน้าคณะผู้แทนไทยคือใคร และมีตําแหน่งหน้าที�อะไร 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Module 10 Lesson 2 
 
Track 46 
 
Listen to the news broadcast and answer the following questions:  
 
 
1.  Who issued the warning? To whom? Where? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

2.  What is the essence of the warning? 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
3.  What is the issue being discussed? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Track 47 
 
Listen to the recording and answer the following questions: 
 
 
1. ใครเป็นผู้จัดงาน “วันนายกฯ พบนักลงทุน” 
 
_____________________________________________________________________ 

2. จุดประสงค์ในการจัดงานคืออะไร 

_____________________________________________________________________ 

3. นโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่จะมีผลบังคับใช้จริงเมื�อไร 

_____________________________________________________________________ 

4. ปัญหาอะไรที�มักจะมีส่วนทําให้นักลงทุนไม่มั�นใจในการลงทุน 
 

_____________________________________________________________________ 

5. ประเด็นสําคัญที�นักลงทุนให้ความสนใจซักถาม มีอะไรบ้าง  

_____________________________________________________________________ 
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Track 48 
 
Match the news broadcasts with the appropriate headlines provided in the table by 
writing the number for each news broadcast in front of its corresponding headlines.  
 
 

 

เงินบาทแข็งต่อเนื�องตามค่าเงินภูมิภาค 
 

 
นครบาลสกัดจับล้านเม็ด ขนยาบ้าส่งชลบุรี 

 

เตือนภาคเหนือและอีสานจะมีฝนหนกั 
 

รัฐยันไม่เคยแทรกแซงสื�อ 
 

 

นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศจีน 
 

ฆ่าโหดประธานสหกรณ์มือปืนบุกจ่อยิง 
อุกอาจ 
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Module 10 Lesson 3 
 
Track 49 
 
Listen to the news broadcast and answer the following questions: 
 

1. กลุ่มโอเปกประกาศว่าจะลดกําลังการผลิตนํ�ามันลงวันละเท่าไร 
 
_____________________________________________________________________ 

2. เหตุใดปตท.จึงมั�นใจว่าราคานํ�ามันในประเทศจะไม่เพิ�มขึ�นหลังโอเปกประกาศ 
ลดการผลิต 
 
_____________________________________________________________________ 

3. เหตุใดปตท.จึงคาดการณว์่าราคานํ�ามันในประเทศจะลดลงตํ�ากว่า ๒๐ สตางค์ต่อลิตร 
 
____________________________________________________________________  
 
 
Track 50 
 
Listen to the following passage and answer the questions. 
 
1.  สินค้าส่งออกมูลค่าสูงในลําดับต้น ๆของประเทศไทยมีอะไรบ้าง 

     _____________________________________________________________________ 

2.  ตลาดสําคัญของสินค้าอาหารจากประเทศไทยมีที�ใดบ้าง 

     _____________________________________________________________________ 

3.  เหตุใดจึงเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที�จะเร่งมือสร้างโอกาสในการส่งออก 

    _____________________________________________________________________ 
 
 
Track 51 
 
Listen to a passage about infrastructure in Thailand and answer the following questions: 
 
1.  วัตถุประสงค์สําคัญของท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังคืออะไร 
 
_____________________________________________________________________ 

2.  ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังมีความสําคัญอย่างไร 

_____________________________________________________________________ 

3.  ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังตั�งอยู่ที�ไหน และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณกี�กิโลเมตร 

_____________________________________________________________________ 
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Module 10 Lesson 4 
 
Track 52 
 
Listen to the following passage and answer the questions below. 
 
 

1.  บทความข้างต้นนี�กล่าวถึงอะไร 

______________________________________________________________ 
 

2.  แร่เชื�อเพลิงต่าง ๆ ที�ใช้ในทางอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง 
 

______________________________________________________________ 
 

3.  สิ�งที�ต้องคํานึงถึงมีอะไรบ้าง 
 

______________________________________________________________ 
 
 
Track 53 
 
Listen to the following passage and answer the questions below. 
 
 
1.  ปัญหาอะไรที�ทางองค์การบริหารส่วนตําบลมีความตื�นตัว 
 
_______________________________________________________________ 
 

2.  เพราะเหตุใดผู้เขียนจึงคิดว่าทางหน่วยงานท้องถิ�นควรจะมีความรู้เรื�องการจัดการ 
     พลังงานนี� 
 
_______________________________________________________________ 
 

3.  ผู้เขียนเห็นว่ารัฐควรจะมีบทบาทอย่างไรต่อการจัดการพลังงานประเภทนี� 
 
_______________________________________________________________ 
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Track 54 
 
Listen to the following passage and answer the questions below. 
 
 
1.  มนุษย์เริ�มรู้จักพัฒนาการผลิตจากระบบใดไปสู่ระบบอะไร 
 
_______________________________________________________________ 
 

2.  เทคโนโลยีด้านไหนที�เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าล่าสุดในปัจจุบัน 
 
_______________________________________________________________ 
 

3.  เหตุใดจึงจําเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและสื�อสาร 
 
_______________________________________________________________ 
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Module 10 Lesson 5 
 
Track 55 
 
Listen to the following article and answer the questions below. 
 
1.  ประเด็นสําคัญในการเดินทางมาประชุมของผู้นําทางการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดน 
     ภาคใต้คืออะไร  
 

_______________________________________________________________ 
 

2.  ปัญหาสําคัญที�จําเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนคืออะไร 
 

_______________________________________________________________ 
 

3.  คณะกรรมาธิการฯ จะรวบรวมข้อมูลทั�งหมดกระทู้ถามและนําเสนอต่อใคร 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
Track 56 
 
Listen to the following article and answer the questions below. 
 
 
1.  โครงการเกษตรครบวงจรตามแนวทฤษฎีใหมห่มายถึงอะไร 
 
_______________________________________________________________ 
 

2.  โครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาในเรื�องอะไร 
 
_______________________________________________________________ 
 

3.  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ จังหวัดชัยภูม ิเปิดสอนนักเรียนในระดับไหน  
 
_______________________________________________________________ 
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Track 57 
 
Listen to the following article and answer the questions below. 
 
 
1.  อะไรคือสาเหตุสําคัญที�การพัฒนาเด็กในชนบทไทย ในขั�นปฐมวัย อยู่ในภาวะที�น่าวิตก  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

2.  เหตุใดการให้ความสําคัญกับเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื�องที�สําคัญและควรจัดเป็นวาระ   
     แห่งชาต ิ
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

3.  ผู้นํากลุ่มพันธมิตรองค์กรครูทั�วประเทศ มีความคิดเห็นอย่างไรเกี�ยวกับเรื�องนี� 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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