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Greeting
กำรทักทำย
Foreigner ชำวต่ำงชำติ
A: Hello, my name is Sam.
เฮ็ลโล มำย เนม อิส แซม
สวัสดี ชื่อ ของผม คือ แซม (ผมชื่อแซม)

Student นักเรียน
B: Hello, I’m Jane.
เฮ็ลโล ไอม เจน
สวัสดี ฉัน คือ เจน (ฉันชื่อเจน)

A: Nice to meet you.
ไนซ ทุ มีท ยู
ยินดี ที่ได้ พบ คุณ (ยินดีที่ได้รู้จัก)

B: Nice to meet you, too.
ไนซ ทุ มีท ยู ทู
ยินดี ที่ได้ พบ คุณ เช่นกัน (ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน)

A: Good morning.
กูด มอร์นิง
สวัสดีตอนเช้ำ
ใช้สำหรับทักทำยแบบเป็นทำงกำรตั้งแต่ตอนเช้ำ
ถึงเวลำก่อนเที่ยง
A: Good afternoon.
กูด อำฟเทอะนูน
สวัสดีตอนบ่ำย
ใช้สำหรับทักทำยแบบเป็นทำงกำรตั้งแต่ช่วงหลัง
เที่ยงวัน (ช่วงบ่ำย) ถึงก่อนเย็น
A: Good evening.
กูด อีฟวฺนิง
สวัสดีตอนเย็น
ใช้สำหรับทักทำยแบบเป็นทำงกำรตั้งแต่ช่วงเย็น
A: How do you do?
ฮำว ดู ยู ดู
สวัสดี (* ใช้เมื่อเจอกันครั้งแรก)

B: Good morning.
กูด มอร์นิง
สวัสดีตอนเช้ำ
B: Good afternoon.
กูด อำฟเทอะนูน
สวัสดีตอนบ่ำย
B: Good evening.
กูด อีฟวฺนิง
สวัสดีตอนเย็น
ใช้สำหรับทักทำยแบบเป็นทำงกำรตั้งแต่ช่วงเย็น
B: How do you do?
ฮำว ดู ยู ดู
สวัสดี (ต้องตอบกลับเหมือนกัน)
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Introduce your personal information
Asking and Answering Your Personal Information
กำรถำมและตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
Foreigner ชำวต่ำงชำติ
กำรถำมชื่อ
A: What is your name?
วอท อีส ยัวร์ เนม
คุณชื่ออะไร
กำรถำมว่ำเรียนอยู่โรงเรียนอะไร
A: What is your school name?
วอท อีส ยัวร์ สกูล เนม
โรงเรียนของคุณชื่อว่ำอะไร
กำรถำมระดับชั้นเรียน
A: What grade are you in, Jane?
วอท เกรด อำร์ ยู อิน เจน
เธอ อยู่ ชั้น ไหน เจน
กำรถำมอำยุ
A: How old are you?
ฮำว โอล อำร์ ยู
คุณอำยุเท่ำไหร่
กำรถำมว่ำมำจำกที่ไหน
A: Where do you come from?
แวร์ ดู ยู คัม ฟรอม
คุณมำจำกไหน/ คุณมำจำกประเทศไหน
A: Where are you from?
แวร์ อำร์ยู ฟรอม
คุณมำจำกไหน/ คุณมำจำกประเทศไหน

Student นักเรียน
B: My name is Jane.
มำย เนม อีส เจน
ฉันชื่อเจน
B: My school name is AnubanLopburi.
มำยด์ สกูล เนม อีส อนุบำลลพบุรี
B: I am in the 6th grade at AnubanLopburi school.
ไอ แอม อิน เดอะ ซิกส เกรด แอท อนุบำลลพบุรี สกูล
ฉัน อยู่ ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบำลลพบุรี
B: I am 12 years old.
ไอ แอม ทะเวล เยียร์ส โอล
ฉันอำยุ 12 ปี
B: I come from America.
ไอ คัม ฟรอม อเมริกำ
ฉันมำจำกประเทศอเมริกำ
B: I am from America.
ไอ แอม ฟรอม อเมริกำ
ฉันมำจำกประเทศอเมริกำ
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Introduce your school
กำรแนะนำโรงเรียน
Foreigner ชำวต่ำงชำติ
กำรถำมชื่อโรงเรียน
A: What is your school name?
วอท อีส ยัวร์ สกูล เนม
โรงเรียนคุณชื่อว่ำอะไร
กำรถำมที่ตั้งของโรงเรียน
A: Where is your school located?
แวร์ อีส ยัวร์ สกูล โลเคทเท็ด
โรงเรียนของคุณตั้งอยู่ที่ไหน

Student นักเรียน
B: My school name is AnubanLopburi school.
มำย สกูล เนม อีส อนุบำลลพบุรี สกูล
โรงเรียนของฉันชื่อ โรงเรียนอนุบำลลพบุรี
B: My school is located in Lopburi province
on Narai Road.
มำยด์ สกูล อีส โลเคทเท็ด อิน ลพบุรี โพรวินซ
ออน นำรำยณ์ โรด
โรงเรียนของฉันตั้งอยู่บนถนนพระนำรำยณ์
ในจังหวัดลพบุรี
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Tell how to get to the places in the school
กำรบอกทำงไปสถำนที่ต่ำง ๆ ในโรงเรียน
Foreigner ชำวต่ำงชำติ
A: Do you know where the library is?
ดู ยู โน แวร์ เดอะ ไลบรำรี่ อีส
คุณรู้ไหมว่ำห้องสมุดอยู่ที่ไหน

Student นักเรียน
B: Walk past the canteen and turn left.
It’s at the end of the road.
วอร์ค พำสท์ เดอะ แคนทีน แอน เทิร์น เลฟท์
อิทส แอท ธิ เอนด ออฟ เดอะ โรด
คุณเดินผ่ำนโรงเอำหำรและเลี้ยวซ้ำย
มันอยู่ตรงสุดถนนเส้นนี้
A: Could/Can you tell me how to get to the B: Go along this way. It’s over there.
canteen please?
โก อะลอง ดิส เวย์ อิทส โอเวอะ แด
คูด/แคน ยู เทล มี ฮำว ทู เกท ทู เดอะ แคนทีน พลีซ คุณเดินไปตำมทำงนี้ มันอยู่นั่น
กรุณำบอกฉันหน่อยได้ไหมว่ำ ฉันจะไปโรงอำหำรได้
อย่ำงไร
A: Do you know the way to the toilet?
B: You turn left and it’s on your right.
ดู ยู โน เดอะ เวย์ ทู เดอะ ทอยเล็ท
ยู เทิร์น เลฟท์ แอน อิทส ออน ยัวร์ ไรท์
คุณรู้ทำงไปห้องน้ำไหม
คุณเลี้ยวซ้ำย และมันอยู่ทำงขวำมือของคุณ
A: Could/Can you give me the direction to
B: You can walk along the road.
the staff room please?
ยู แคน วอร์ค อะลอง เธอะ โรด
คูด/แคน ยู กิฟ มี เดอะ ไดเรคชั่น ทู เดอะ สตำฟ รูม เดินตรงไปตำมถนน
พลีซ
คุณช่วยบอกทำงไปห้องพักครูให้ฉันหน่อยได้ไหม
A: How can I get/go to the swimming pool? B: This way.
ฮำว แคน ไอ เกท/โก ทู เดอะ สวิมมิ่ง พูล
ดิส เวย์
ฉันจะไปสระว่ำยน้ำได้อย่ำงไร
ทำงนี้ครับ/ค่ะ
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ทิศทำง
1. Go straight. (โก สเตรท)
ตรงไป
2. Go straight ahead for a few buildings.
(โก สเตรท อะเฮ็ด ฟอร์ อะ ฟิว บิวดิ้งส)
ตรงไปข้ำงหน้ำอีก 2 – 3 ช่วงตึก
3. Follow this street. (ฟอลโล่ว ธิส สตรีท)
ไปตำมถนนเส้นนี้
4. Keep going straight. (คีพ โกอิ้ง สเตรท)
เดินตรงไปเรื่อยๆ
5. Go straight until you come to the Police Station.
(โก สเตรท อันทิล ยู คัม ทู เธอะ โพลิส สเตชั่น)
ตรงไปข้ำงหน้ำจนกระทั่ง ถึงสถำนีตำรวจ
6. Turn left. (เทิน เล็ฟท)
เลี้ยวซ้ำย
7. Turn right. (เทิน ไร้ท)
เลี้ยวขวำ
8. You have come too far. You must go back.
(ยู แฮ็ฟ คัม ทู ฟำร์ ยู มัสท โก แบ็ค)
คุณมำไกลเกินไป คุณต้องกลับไป
9. You had better take a taxi.
(ยู แฮด เบทเทอะ เท็ค อะ แท็กซี่)
คุณควรขึ้นรถแท็กซี่ไปดีกว่ำ
10. This way, please. (ธิส เวย์ พลีส)
ทำงนี้ครับ/ค่ะ
11. Follow me, please. (ฟอลโล่ มี พลีส)
ตำมผมมำครับ/ค่ะ
12. Go up the street.
(โก อัพ เธอะ สตรีท)
เดินย้อนถนนเส้นนี้ขึ้นไป
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13. Go down the street.
(โก ดำว เธอะ สตรีท)
เดินตำมถนนเส้นนี้ลงไป
14. Walk to the first traffic lights.
(วอค ทู เธอะ เฟิสท แทร็ฟฟิค ไล้ทส)
เดินไปจนถึงไฟจรำจรแรก
15. Walk over the foot bridge.
(วอค โอเว่อร์ เธอะ ฟุต บริดจ)
เดินข้ำมสะพำนลอยคนข้ำมไป
16. Walk to the end of this road.
(วอค ทู ธิ เอ็น ออฟ ธิส โรด)
เดินไปจนสุดถนนเส้นนี้
17. Cross at the traffic lights.
(ครอส แอท เธอะ แทร็ฟฟิค ไล้ทส)
ข้ำมที่สัญญำณไฟจรำจร
18. It’s 3 kilometers from here. (อิทส ทรี กิโลมิเตอร์ส ฟร็อม เฮีย)
ไปจำกที่นี่ 3 กิโลเมตรครับ/ค่ะ
19. It’s next to the foodshop.
(อิทส เน็กซ ทู เธอะ ฟู้ดช็อพ)
มันอยู่ถัดไปจำกร้ำนอำหำรครับ/ค่ะ
20. It’s opposite the temple.
(อิทส อ๊อพโพซิท เธอะ เท็มเปิ้ล)
มันอยู่ตรงข้ำมกับวัดเลยครับ/ค่ะ
21. It’s about ten minutes’ walk from here.
(อิทส อะเบ้ำท เท็น มินิทส วอค ฟรอม เฮีย)
เดินไปประมำณ 10 นำที จำกที่นี่
22. Let me give the driver directions.
(เล็ท มี กิฟ เธอะ ไดร้ฟเว่อร์ ไดเร็คชั่นส)
ขอให้ผม/ฉันบอกทำงแก่คนขับรถเอง
23. Let me draw a map for you.
(เล็ท มี ดรอว อะ เม็พ ฟอร์ ยู)
ขอให้ผม/ฉันวำดแผนที่ให้คุณ
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24. I will write it in Thai for the driver.
(ไอ วิล ไร้ท อิท อิน ไทย ฟอร์ เธอะ ไดร้ฟเว่อร์)
ผม/ฉันจะเขียนเป็นไทยให้คนขับรถเองครับ/ค่ะ
25. It should cost no more than 50 baht.
(อิท ชูด ค้อสท โน มอร์ แธ็น ฟิ๊ฟตี้ บำท)
มันไม่ควรจะคิดเกิน 50 บำท นะครับ/ค่ะ
26. It’s within walking distance.
(อิทส วิธอิน ว้อคกิ๊ง ดิ๊สแต้นส)
มันเป็นระยะทำงที่เดินไปได้ครับ/ค่ะ
27. It’s too far to walk.
(อิทส ทู ฟำร์ ทู วอค)
มันไกลเกินไปที่จะเดินครับ/ค่ะ
สถำนที่
Art Room = อำร์ท รูม = ห้องศิลปะ
Music Room = มิวสิค รูม = ห้องดนตรี
Meeting Room = มีททิง รูม = ห้องประชุม
Offices =ออฟฟิซ = สำนักงำน
Library =ไลบระรี = ห้องสมุด
Computer Room = คอมพิวเทอะ รูม = ห้องคอมพิวเตอร์
Cafeteria/Canteen =แคเฟททะเรีย/แคนทีน = โรงอำหำร
Playground = เพลกรำว= สนำมเด็กเล่น
Swimming Pool = สวิมมิง พลู = สระว่ำยน้ำ
Football Field = ฟุตบอล ฟิลด์ = สนำมฟุตบอล
Staff Room = สตำฟ รูม = ห้องพักครู
Hall = ฮอลล์= หอประชุม
Classroom =คลำสรูม = ห้องเรียน
Science Lab = ไซน์เอินซ์ แลป= ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์
First Aid Room = เฟิร์ส เอด รูม = ห้องปฐมพยำบำล
Toilet =ทอยเล็ท = ห้องน้ำ
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School Shop
กำรซื้ออุปกรณ์กำรเรียน
Seller คนขำย
A: Can I help you?
แคน ไอ เฮล ยู
มีอะไรให้ช่วยไหมค่ะ
A: How many boxes of color pencils do you
want?
ฮำว เมนี่ บ็อกเซส ออฟ คัลเลอร์ เพนซิล ดู
ยู ว้อนท์
คุณต้องกำรกี่กล่องค่ะ
A: How much are these?
ฮำว มัช อำร์ ดีส
รำคำเท่ำไรค่ะ

Student นักเรียน
B: I would like color pencils, please.
ไอ วูด ไลค์ คัลเลอร์ เพนซิลส์ พลีส
ฉันอยำกจะได้สีไม้สักหน่อยค่ะ
B: I want 2 boxes.
ไอ ว้อนท์ ทู บ็อกเซส
ฉันต้องกำร 2 กล่องค่ะ
B: Twenty five baht a box.
ทเวนตี้ ไฟว์ บำท อะ บ็อคซ
กล่องละ 25 บำทค่ะ
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Asking and Answering about time
กำรถำมและกำรตอบเกี่ยวกับเวลำ
Foreigner ชำวต่ำงชำติ
กำรถำมเรื่องเวลำ
A: Excuse me. What time is it?
เอ็กซคิวซ มี วอท ไทม์ อีส อิท
ขอโทษครับ กี่โมงแล้วครับ

Student นักเรียน
กำรตอบเรื่องเวลำ
B: It’s 10 o’clock.
อิทส เท็น โอคล็อค
ขณะนี้เป็นเวลำสิบนำฬิกำ

A: What tme is it (now)?
วอท ไทม์ อีส อิท (นำว)
(ตอนนี้) เวลำกี่โมงแล้ว

B: About eight p.m.
อะเบำท เอท พี เอ็ม
ประมำณ 2 ทุ่มค่ะ

A: Could you tell me the time, please?
คูด ยู เทล มี เดอะ ไทม์ พลีซ
คุณช่วยบอกเวลำฉันหน่อยได้ไหม

B: It’s 10 o’clock.
อิทส เท็น โอ คล็อค
สิบโมงตรง

Weather
เรื่อง สภำพอำกำศ
Foreigner ชำวต่ำงชำติ
A: What’s the weather like?
วอท เดอะ เวธเธอะ ไลค
อำกำศเป็นอย่ำงไรบ้ำง
A: How is the weather today?
ฮำว อีส เดอะ เวธเธอะ ทูเดย์
วันนี้อำกำศเป็นอย่ำงไรบ้ำง

Student นักเรียน
B: It looks likeม it’s going to rain.
อิท ลุคส ไลค อิท โกอิง ทู เรน
ดูเหมือนว่ำฝนกำลังจะตก
B: It’s sunny.
อิทส ซันนี่
มันแดดจ้ำ/แดดแรง
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Famous Places in Lopburi
สถำนที่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดลพบุรี
Foreigner ชำวต่ำงชำติ
A: What is Lopburi famous for?
วอท อิส ลพบุรี เฟมัส ฟอร์
ลพบุรีมีชื่อเสียงด้ำนใด

Student นักเรียน
B: It’s famous for beautiful palace.
อิส เฟมัส ฟอร์ บิ้วตี้ฟูล พำเลซ
มีชื่อเสียงด้ำนพระรำชวังที่สวยงำม

A: What are the tourist attractions in Lopburi? B: Pa SakJolasid Dam
วอท อำร์ เดอะ ทัวริส แอทเทรคชั่น อิน ลพบุรี
ป่ำสักชลสิทธิ์ แดม
สถำนที่ท่องเที่ยวในลพบุรีมีที่ไหนบ้ำง
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์
Famous places
Pa SakJolasid Dam is the longest earthen reservoir in Thailand.
ป่ำสักชลสิทธิ์แดม อิส เดอะ ลองเกส เอิร์ทเทิร์น รีเซอร์เวอร์ อิน ไทยแลนด์
เขื่อนป่ำสักชลสิทธ์ ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ยำวที่สุดในประเทศไทย
Khao Wong Phrachan, considered the highest mountain of Lop Buri.
เขำวงพระจันทร์ คอนซิสเดอร์ เดอะ ไฮเอ็สท์ เมำท์เทน อิน ลพบุรี
เขำวงพระจันทร์ที่มีควำมสูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี
PhraNaraiRatchaniwet
พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์
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Introduce yourself
กำรแนะนำตนเอง
Foreigner ชำวต่ำงชำติ

Student นักเรียน

กำรถำมชื่อ
A: What is your name?
วอท อีส ยัวร์ เนม
คุณชื่ออะไร

B: My name is Aree.
มำย เนม อีส อำรี
ฉันชื่ออำรี

กำรถำมอำยุ
A: How old are you?
ฮำว โอล อำร์ ยู
คุณอำยุเท่ำไหร่

B: I am 40 years old.
ไอ แอม โฟร์ตี้ เยียร์ส โอล
ฉันอำยุ 40 ปี

กำรถำมอำชีพ
A: What do you do?
วอท ดู ยู ดู
คุณทำอำชีพอะไร

B: I am a teacher.
ไอ แอม อะ ทีสเชอร์
ฉันเป็นครู

กำรถำมสถำนที่ทำงำน
A: where do you work?
แวร์ ดู ยู เวิร์ค
คุณทำงำนที่ไหน

B: I work at Anubanlopburi school.
ไอ เวิร์ค แอท อนุบำล ลพบุรี สกูล
ฉันทำงำนอยู่ที่โรงเรียนอนุบำลลพบุรี

กำรถำมว่ำสอนวิชำอะไรและสอนนำนแค่ไหน
A: What subject do you teach?
วอท ซับเจ็ค ดู ยู ทีส
คุณสอนวิชำอะไร

B: I teach English.
ไอ ทีส อิ๊งริช
ฉันสอนวิชำภำษำอังกฤษ

A: How long have you taught here?
ฮำว ลอง แฮฟ ยู ท้อด เฮีย
คุณสอนหนังสือมำนำนแค่ไหน

B: I have taught for 10 years.
ไอ แฮฟ ท้อด ฟอร์ เท็น เยียร์
ฉันสอนมำเป็นเวลำ 10 ปีแล้ว
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Introduce your school
กำรแนะนำโรงเรียน
Foreigner ชำวต่ำงชำติ
กำรถำมชื่อโรงเรียน
A: What is your school name?
วอท อีส ยัวร์ สกูล เนม
โรงเรียนคุณชื่อว่ำอะไร
กำรถำมที่ตั้งของโรงเรียน
A: Where is your school located?
แวร์ อีส ยัวร์ สกูล โลเคทเท็ด
โรงเรียนของคุณตั้งอยู่ที่ไหน

กำรถำมลักษณะทั่วไปของโรงเรียน
A: How many students are there in your
school?
ฮำว เมนี สติวเด้นท์ อำร์ แด อิน ยัวร์ สกูล
โรงเรียนของคุณมีนักเรียนกี่คน
A: How many teachers are there in your
school?
ฮำว เมนี ทีเชอร์ อำร์ แด อิน ยัวร์ สกูล
ในโรงเรียนของคุณมีคุณครูกี่คน
A:. How many subjects do you learn in one
day?
ฮำว เมนี ซับเจค ดู ยู เลิน อิน วัน เดย์
ในหนึ่งวันคุณเรียนกี่วิชำ
A: What time does your school start?
วอท ไทม์ ด๊ำซ ยัวร์ สกูล สตำร์ท
โรงเรียนของคุณเริ่มเรียนเวลำใด

Student นักเรียน
B: My school name is ……………… school.
มำย สกูล เนม อีส ……………… สกูล
โรงเรียนของฉันชื่อ โรงเรียน………………
B: My school is located in Lopburi province
on ……………… Road.
มำยด์ สกูล อีส โลเคทเท็ด อิน ลพบุรี ออน
………………โรด
โรงเรียนของฉันตั้งอยู่บนถนน………………ในจังหวัด
ลพบุรี
B: There are……………… students in my school
แด อำร์………………สติวเด้นท์ อิน มำย สกูล
โรงเรียนของฉันมีนักเรียน……………คน
B: There are……………… teachers in my school
แด อำร์………………ทีเชอร์ อิน มำย สกูล
โรงเรียนของฉันมีครู……………คน
B: In one day I learn………………subjects.
อิน วั เดย์ ไอ เลิน………………ซับเจค
ในหนึ่งวันฉันเรียน………………วิชำ
B: My school starts at 8 A.M.
มำย สกูล สตำร์ท แอท เอ็ท เอ เอ็ม
โรงเรียนของฉันเริ่มเรียนเวลำ 8 นำฬิกำ
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A:. What time does your school finish?
วอท ไทม์ ด๊ำซ ยัวร์ สกูล ฟินิช
โรงเรียนของคุณเลิกเรียนเวลำใด
A: How many buildings are there in your
school? ฮำว เมนี บิลดิ้ง อำร์ แด อิน ยัวร์ สกูล
โรงเรียนของคุณมีอำคำรทั้งหมดเท่ำไร
A: Do you like our school?
ดู ยู ไลค์ อำวร์ สกูล
คุณชอบโรงเรียนของเรำหรือไม่
A: Thank you
แธงค์ กิ้ว
ขอบคุณ

B: My school finishes at 4 P.M.
มำย สกูล ฟินิช แอท โฟร์ พี เอ็ม
โรงเรียนของฉันเลิกเรียนเวลำ 16 นำฬิกำ
B: There are……………… buildings in my school
แด อำร์………………บิลดิ้ง อิน มำย สกูล
โรงเรียนของฉันมีอำคำร……………อำคำร
B: Yes, I do.
เยส ไอ ดู
ใช่ฉันชอบ
B: You’re welcome.
ยัวร์ เวลคัมด้วยควำมยินดี
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Introduce your friend
กำรแนะนำเพื่อนครู ผู้บริหำร
Teacher ครู
A: Hello this is…Name……
เฮ็ลโล ดีส อีส …ชื่อ……
สวัสดี นี่คือ…ชื่อ……
A: She/He is my school director.
ชี/ฮี อีส มำย สกูล ไดเรคเตอร์
เขำเป็นผู้อำนวยกำรโรงเรียนของฉัน

Foreigner ชำวต่ำงชำติ
B: Hello …Name…
เฮ็ลโล …ชื่อ……
สวัสดี …ชื่อ……
B: I am glad to meet you.
ไอ แอม แกลด ทู มีท ยู
ฉัน ดีใจ ที่ได้ พบ คุณ

And this is…Name……
แอนด์ ดีส อีส …ชื่อ……
และนี่คือ…ชื่อ……
She/He is my friend.
ชี/ฮี อีส มำย เฟรนด์
เขำเป็นเพื่อนของฉัน
My friend…Name…… is an English teacher.
มำย เฟรนด์…ชื่อ……อีส แอน อิงลิช ทีชเชอร์
เพื่อนของฉัน…ชื่อ……เป็นครูสอนภำษำอังกฤษ
She/He teaches English for………….years.
ชี/ฮี ทีช อิงลิช ฟอร์…………เยียร์
เขำสอนภำษำอังกฤษนำน…………ปี

Hello …Name…
เฮ็ลโล …ชื่อ……
สวัสดี …ชื่อ……
I am glad to meet you.
ไอ แอม แกลด ทู มีท ยู
ฉัน ดีใจ ที่ได้ พบ คุณ
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Asking for directions
กำรถำมทำง
Foreigner ชำวต่ำงชำติ
A: Excuse me, Can you direct me to the
_____(place)______?__
อิ๊กสคีวซ มี แคน ยู ไดเร็ค มี ทู เธอะ ______

Teacher ครู
B: Go straight.
โก สเตรท
ตรงไป

ขอโทษครับ/ค่ะ คุณช่วยกรุณำบอกทำง
ไป_____(สถำนที่)______หน่อยได้ไหมครับ/ค่ะ
A: Pardon me, Can you tell me how to get to B: Keep going straight.
the _____(place)______?
(คีพ โกอิ้ง สเตรท)
พำดึ้น มี แคน ยู เท็ล มี ฮำว ทู เก็ท ทู เธอะ ______ เดินตรงไปเรื่อยๆ
ขอโทษครับ/ค่ะ คุณช่วยกรุณำบอกวิธีที่จะ
ไป_____(สถำนที่)___หน่อยได้ไหมครับ/ค่ะ
A: Where is the _____(place)______?
(แวร์ อีส เธอะ_____)
_____(สถำนที่)______อยู่ที่ไหนครับ/ค่ะ

B: It’s 300 meters from here.
(อิทส ทรีฮันเดรส มิเตอร์ส ฟร็อม เฮีย)
ไปจำกที่นี่ 300 เมตรครับ/ค่ะ
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Visiting classroom
กำรเยี่ยมห้องเรียน
Foreigner ชำวต่ำงชำติ
B: Good morning, (…Teacher’s name…).
กู๊ดมอร์นิ่ง
สวัสดีค่ะ คุณ...
My name is (...Visitor’s name…). It’s a
pleasure to meet you.
มำย เนม อีส (.......) อิส อะ เพรสเชอะ ทู มิส ยู
ฉันชื่อ... ยินดีที่ได้พบคุณ
I am doing well. And you?
ไอ แอม ดู อิ้ง เวล แอน ยู
ฉันสบำยดี แล้วคุณล่ะ

Teacher ครู
A: Good morning, My name is (Teacher’s name. ).
กู๊ดมอร์นิ่ง มำย เนม อีส
สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ…
I am the teacher for this class. How are you doing?
ไอ แอม เดอะ ทีเชอะ ฟอร์ ดิส คลำส ฮำว อำร์ ยู ดูอิ้ง
ฉันเป็นครูของชั้นนี้ คุณเป็นอย่ำงไรบ้ำง

A: I’m great, thank you. It’s a pleasure to meet
you, too and welcome to our school.
แอม เกรท แท้ง กิ้ว อิส อะ เพรชเชอะ ทู มีท ยู ทู แอนด์
เวลคัม ทู อำวเออะ สกูล
ฉันสบำยดี ขอบคุณ ฉันก็ยินดีที่ได้พบคุณ และยินดีต้อนรับสู่
โรงเรียนของเรำ
If you have any questions please feel free to ask.
อิฟ ยู แฮฟ เอนนี่ เควสชั่น พลีส ฟีว ฟรี ทู อำค
ถ้ำคุณมีคำถำมไม่ต้องเกรงใจที่จะถำมนะคะ
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A: What class are you teaching today?
วอท คลำส อำร์ ยู ทีสชิ่ง ทูเดย์
คุณสอนชั้นอะไร

B: I am currently teaching (...Class name…) It is a
(..Grade…) Class.
ไอ แอม เคอร์เรนลี ทีสชิ่ง (.....) อิท อีส อะ (...) คลำส

A: How long does the class run?
ฮำว ลอง ดำส เดอะ คลำส รัน
เรียนหนึ่งคำบใช้เวลำนำนเท่ำไร

ปัจจุบันฉันกำลังสอนวิชำ ชั้น...
B: This class period is for 50 minutes.
ดิส คลำส พีเรียด อีส ฟอร์ ฟิฟที้ มินิทส์
หนึ่งคำบเรียน 50 นำที
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Foreigner ชำวต่ำงชำติ
A: I guess your guys get a lot of English
conversation practice done right?
ไอ เกรส ยัว กำย เกท อะ ลอท อ๊อฟ อิ้งลิช คอนเวอร์
เซชั่น แพรกทีช ดัน ไรท์
ฉันคิดว่ำ เด็กๆของคุณได้ฝึกฝนกำรพูดสนทนำ
ภำษำอังกฤษมำมำกใช่ไหม

Teacher ครู
B: We usually use up about 45 minutes of class
time to do the exercises.
วี ยูสชัวลี ยูส อัพ อะบำว โฟตี้ มินิทส์ อ๊อฟ คลำส ทำม ทู ดู
ดิ เอ็กซ์เซอร์ไซส์
เรำใช้เวลำ 45 นำทีในกำรฝึกฝน

A: Where do you get the exercises from? Is it
a handout version or from a book?
แวร์ ดู ยู เกท ดิ เอ็กซ์เซอร์ไซส์ ฟอร์ม อีส อิท อะ
แฮนด์เอำท์ เวอร์ชั่น ออ ฟอร์ม อะ บุค
คุณนำแบบฝึกหัดมำจำกไหน นำมำจำกหนังสือเรียน
ใช่ไหม

B: Well, we actually use both the book, such as
this one, and handouts that I especially prepare
for the students.
เวล วี แอคชัวร์ลี ยูส โบท์ เดอะ บุค ซัส แอส ดิส วัน แอนด์
แฮนด์เอำท์ แดท ไอ เอสเปคเชียวลี่ พรีแพร์ ฟอร์ เดอะ สติ
วเด้น
เรำใช้ทั้งจำกหนังสือ เช่นเล่มนี้ และใบงำนที่เรำเตรียม
สำหรับนักเรียนเป็นพิเศษ
Just in case they need further explanation on the
topic discussed in class today.
จัส อิน เคส เดย์ นีด เฟอร์เทอร์ เอ็กซ์เพลนเนชั่น ออน
เดอะ ท๊อปปิค ดิสคัทชั่น อิน คลำส ทูเดย์
ในกรณีที่พวกเขำต้องกำรกำรอธิบำยเพิ่มเติมในหัวข้อของ
วันนี้

18

A: That’s wonderful.
แดท วันเดอร์ฟูล
นั่นยอดเยี่ยมมำก

Foreigner ชำวต่ำงชำติ
A: That’s a great point. How many foreign
teachers do you have at the school by the
way?
แดท อะ เกรท พอยท์ ฮำว เมนี่ ฟอร์เรี่ยน ทีเชอร์ ดู
ยู แฮฟ แอท เดอะ สกูล บำย เดอะ เวย์
เป็นประเด็นที่ดี มีครูชำวต่ำงขำติกี่คนในโรงเรียนของ
คุณ

B: You know, it’s quite difficult for the students t
o rally embrace English conversation unless they
are with foreigners.
ยูโนว อิท ไคว์ ดิฟฟิคอล ฟอร์ เดอะ สติวเด้น ทู แรลี่ เอม
เบรซ อิ้งลิซ คอนเวอร์เซชั่น อันเรซ เดย์ อำร์ วิช ฟอร์เรี่ยน
เนอร์
คุณรู้ไหม มันค่อนข้ำงยำกสำหรับนักเรียนในกำรอยู่
ท่ำมกลำงกำรสนทนำภำษำอังกฤษแม้ว่ำพวกเขำจะอยู่กับ
ชำวต่ำงชำติ
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Teacher ครู
B: We sadly have no foreign teachers here at our
school. However, larger schools have many
foreign teachers.
วี แซดลี่ แฮฟ โนว ฟอร์เรี่ยน ทีเชอร์ เฮีย อำวเออะ สกูล
ฮำวเอเวอร์ ลำร์กเจอร์ สกูล แฮฟ เมนี่ ฟอร์เรี่ยน ทีเชอร์
น่ำเศร้ำที่พวกเรำไม่มีครูชำวต่ำง อย่ำงไรก็ตำม โรงเรียนที่
มีขนำดใหญ่กว่ำเรำมีครูชำวต่ำงจำนวนมำก
B: Oh! Thank you. I try my best to educate the
students as much as I can.
โอว แท้งกิ้ว ไอ ทำย มำย เบส ทู เอ็ดดูเคท เดอะ
A: You have such an important task.
สติวเด้น แอส มัช แอส ไอ แคน
ยู แฮฟ ซัส แอน อิมพอร์แท่น ทำส์ค
โอว ขอบคุณค่ะ ฉันพยำยำมอย่ำงที่สุดเพื่อให้กำรศึกษำแก่
คุณมีภำระงำนสำคัญจำนวนมำก
นักเรียนเท่ำที่ฉันทำได้
B: Thank you for visiting us! I hope you have a
good day!
A: Thank you for taking the time to talk with แท้งกิ้ว ฟอร์ วิซิทติ่ง อัส ไป โฮฟ ยู แฮฟ อะ กู๊ด เดย์
me. Once again, thank you.
ขอบคุณที่มำเยี่ยมเรำค่ะ ฉันหวังว่ำคุณจะรู้สึกดี
แท้งกิ้ว ฟอร์ เทคกิ่ง เดอะ ทำม ทู ทอล์ค วิท มี วันซ์ Bye Bye!
อะเกน แท้งกิ้ว
บำย บำย
ขอบคุณสำหรับเวลำที่พูดคุยกับเรำ ขอบคุณอีกครั้ง ลำก่อน
ค่ะ
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Farewell Speech
กำรกล่ำวลำ
Foreigner ชำวต่ำงชำติ
A: My bus is leaving. See you next time.
มำย บัส อิส ลีฝวิง ซี ยู เน็ก ไทม์
รถบัสกำลังจะออกแล้ว แล้วเจอกันใหม่

Teacher ครู
B: Have a good trip.
แฮฟ อะ กูด ทริป
ขอให้เดินทำงโดยสวัสดิภำพ

A: Thank you, bye.
แธง-กิ้ว, บำย
ขอบคุณมำก ลำก่อน

B: Good – bye
กูด บำย
ลำก่อน

Foreigner ชำวต่ำงชำติ
A: Thank you for your invitation.
แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ อินวิเทชัน
ขอบคุณสำหรับคำเชิญ
A: Bye-bye
บำย-บำย
ลำก่อน

Teacher ครู
B: You’re welcome.
ยัวร์ เวลคัม
ด้วยควำมยินดี

Foreigner ชำวต่ำงชำติ
A: Thank you for your kindness.
แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ ไคนดเนส
ขอบคุณสำหรับควำมกรุณำของคุณ
A: Bye-bye
บำย-บำย
ลำก่อน

Teacher ครู
B: It’s my pleasure.
อิทส มำย เพลชเชอะ
ด้วยควำมยินดี

B: Good – bye. Hope you have a nice trip.
กูด บำย.
โฮฟ ยู แฮฟ อะ ไนซ์ ทริป
ลำก่อน
ขอให้เที่ยวให้สนุกนะ

B: Good – bye. Have a safe trip.
กูด บำย.
แฮฟ อะ เซฟ ทริป
ลำก่อน
ขอให้เดินทำงโดยสวัสดิภำพ
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Part 3 English for Educational personnel (ภำษำอังกฤษสำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ)
First Conversation บทสนทนำเมื่อพบกันครั้งแรก
Hello.
(เฮลโล)
สวัสดี
Good morning.
(กูด มอร์นิง)
สวัสดีตอนเช้ำ
Good afternoon
(กูด อำฟเทอะนูน)
สวัสดีตอนบ่ำย

Hi!
(ไฮ)
สวัสดี
Good evening
(กูด อีฟวนิง)
สวัสดีตอนเย็น
Good night
(กูด ไนท)
รำตรีสวัสดิ์

หำกจะถำมว่ำ เป็นอย่ำงไรบ้ำง/ สบำยดีไหม เป็นกำรสอบถำมทุกข์-สุข สำมำรถถำมได้หลำยแบบ เช่น
How are you?
(ฮำว อำร์ ยู)
Are you OK?
(อำร์ ยู โอเค)
How have you been?
(ฮำว แฮ็ฝ ยู บีน)
How’s it going?
(ฮำวส อิท โกอิง)

How are you today?
(ฮำว อำร์ ยู ทูเดย์)
How are you doing?
(ฮำว อำร์ ยู ดูอิง)
How are you going?
(เฮำ อำ ยู โกอิง)
How’s everything?
(ฮำวส เอฟวริธิง)

เมื่อเขำถำมมำเรำก็สำมำรถตอบกลับไป ได้เช่น เป็นอย่ำงไรบ้ำง / แล้วคุณล่ะครับ ดังตัวอย่ำงนี้
Great.
(เกรท)
สบำยมำก
I’m doing very well.
(ไอม ดูอิง เวรี เวล)
สบำยมำก

Pretty good.
(พริทที กูด)
สบำยมำก
Fine.
(ไฟน)
สบำยดี
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I’m fine.
(ไอม ไฟน)
ฉันสบำยดี
My pleasure.
(มำย เพลชเชอะ)
มีควำมสุขดี
Not so good.
(นอท โซ กูด)
ไม่ดีเลย
Pretty bad.
(พริทที แบด)
ค่อนข้ำงแย่

All right.
(ออล ไรท)
สบำยดี
Okay. / OK.
(โอเค)
ก็ดี
Not very well.
(นอท เวรี เวล)
ไม่ดีเลย
Terrible.
(เทอระเบิล)
แย่มำก

บทสนทนำภำษำอังกฤษ Private (เรื่องส่วนตัว)
ในบทควำมสนทนำภำษำอังกฤษบทนี้จะเป็นกำรถำม ชื่อ - นำมสกุล อำยุ วันเกิด น้ำหนัก ส่วนสูง
สัญชำติ สถำนภำพ ที่อยู่อื่นๆ และเรื่องครอบครัว หำกเรำต้องกำรรู้จักใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งต้องกำรทรำบถึง
ข้อมูลส่วนตัวของเขำ เรำก็สำมำรถใช้ประโยคเหล่ำนี้ในกำรถำมได้
กำรถำมชื่อ – นำมสกุล (Name and Surname)
Question (คำถำม):
What’s your name?
(วอทส ยัวร์ เนม)
คุณชื่ออะไร
What’s your first name?
(วอทส ยัวร์ เฟิร์สท เนม)
ชื่อของคุณคือ
What’s your last name?
(วอทส ยัวร์ ลำสท เนม)
นำมสกุลของคุณคือ

Answer (คำตอบ):
My name is John Brown
(มำย เนม อีส จอห์น บรำวน์)
ผมชื่อ จอห์น บรำวน์
My first name is John.
(มำย เนม อีส จอห์น)
ผมชื่อ จอห์น
My last name is Brown.
(มำย ลำสท เนม อีส บรำวน์)
นำมสกุลของผมคือ บรำวน์
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กำรถำมวันเกิดและกำรถำมอำยุ ( Birthday and age)
Question (คำถำม):
What’s your birthday?
(วอทส ยัวร์ เบิร์ธเดย์)
คุณเกิดวันที่เท่ำไหร่
What’s your date of birth?
(วอทส ยัวร์ เดท ออฟ เบิร์ธ)
คุณเกิดวันอะไร
When were you born?
(เวน เวอร์ ยู บอร์น)
คุณเกิดเมื่อไหร่

Where were you born?
(แวร์ เวอร์ ยู บอร์น)
คุณเกิดที่ไหน
How old are you?
(ฮำว โอลด อำร์ ยู)
คุณอำยุเท่ำไหร่
What’s your age?
(วอทส ยัวร์ เอจ)
คุณอำยุเท่ำไหร่

Answer (คำตอบ):
My birthday is January 21st, 1986.
(มำย เบิร์ธเดย์ อีส แจนยัวรี ทเวนทีเฟิร์สทฺ ไนนฺทีน
เอทีซิก) ฉันเกิดวันที่ 21 มกรำคม 1986
It’s January 21st, 1986.
(อิส แจนยัวรี ทเวนทีเฟิร์สทฺ ไนนฺทีน เอทีซิก)
ฉันเกิดวันที่ 21 มกรำคม 1986
I was born in January, 1986.
(ไอ วอส บอร์น อิน แจนยัวรี ไนนฺทีน เอทีซิก)
ฉันเกิดใน(เดือน/ปี) เดือนมกรำคม ปี 1986
I was born on Tuesday 21st.
(ไอ วอส บอร์น ออน)
ฉันเกิด (วัน/วันที่) วันอังคำรที่ 21
I was born in Thailand .
(ไอ วอส บอร์น อิน ไทยแลนด์)
ฉันเกิดที่ (ประเทศ) ไทย

I’m 30 years old.
(ไอม เธอทีน เยียร์ส โอลด)
ฉันอำยุ 30 ปี
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กำรถำมสัญชำติ ( Nationality )
Question (คำถำม):
Where are you from?
(แวร์ อำร์ ยู ฟรอม)
คุณมำจำกไหน
What is your nationality?
(วอท อีส ยัวร์ แนชชันแนลลิที)
คุณมีสัญชำติอะไร

Answer (คำตอบ):
I am from …….……..
(ไอ แอม ฟรอม)
ฉันมำจำก (ประเทศ) …….…….
I’m Thai.
(ไอม ไทย)
ฉันเป็นคนไทย

อำชีพ ( Work & Occupation )
Question (คำถำม):
What do you do?
(วอท ดู ยู ดู)
คุณมีอำชีพอะไร
Where do you work?
(แวร์ ดู ยู เวิร์ค)
คุณทำงำนที่ไหน

How long have you worked here?
(ฮำว ลอง แฮฟว ยู เวิร์ค เฮียร์)
คุณทำงำนที่นี่นำนแค่ไหน

Answer (คำตอบ):
I am an educational personnel.
ไอ แอม แอน เอดจูเคเชินเนิล เพอซะเนล
ฉันเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
I work at Lopburi Primary Educational
Service Area Office 1
ไอ เวิร์ค แอท ลพบุรี ไพรมะรี เอดจูเคเชินเนิล
เซอวิส แอเริย ออฟฟิซ วัน
ฉันทำงำนที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลพบุรี เขต 1
I have worked here for 10 years.
(ไอ แฮฟว เวิร์ค เฮียร์ ฟอร์ เทน เยียร์)
ฉันทำงำนที่นี่มำเป็นระยะเวลำ 10 ปี
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Contact information
Question (คำถำม):
What is your address?
(วอท อีส ยัวร์ อะเดรส)
ทิ่อยู่ของคุณคืออะไร

What is your phone number?
(วอท อีส ยัวร์ โฟน นัมเบอะ)
เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร
What is your e-mail address?
(วอท อีส ยัวร์ อีเมล อะเดรส)
ที่อยู่อีเมลของคุณคืออะไร

Answer (คำตอบ):
My address is 111Naresuan Street, Tha Le
ChupSornSubdistrict, Mueang District, Lop
Buri Province, 15000.
(มำย อะเดรส อีส วัน วันวัน นเรศวร สทรีท ทะเล
ชุบศร ซับดิสทริคท เมือง ดิสทริคท ลพบุรี พรอฟ
วินซ วัน ไฟฟ โอ โอ โอ)
ที่อยู่ของฉันคือ เลขที่ 111 ถนนนเรศวร ตำบล
ทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
My phone number is 087-755-7286
(มำย โฟน นัมเบอะ อีส โอ เอท เซฟเวิน เซฟเวิน
ไฟฟ ไฟฟ เซฟเวิน ทู เอท ซิกซ์)
เบอร์โทรศัพท์ของฉันคือ 087-755-7286
My e-mail address is johnny@hotmail.com
(มำย อีเมล อะเดรส อีส จอห์นนี แอท ฮอทเมล
ดอท คอม)
ที่อยู่อีเมลของฉันคือjohnny @ hotmail.com
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Responsibility of Lopburi Primary Educational Service Area Office 1
ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรีเขต 1
Foreigner
ชำวต่ำงชำติ
A: How many schools do you supervise?
ฮำว เมนนี สกูล ดู ยู ซูเปอร์ไวซ์
คุณดูแลโรงเรียนทั้งหมดเท่ำไหร่

Educational personnel
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
B: I supervise about 162 schools in Lopburi.
ไอ ซูเปอร์ไวซ์ อะบำว วันฮันเดรส แอน ซิกตี้ ทู สกูล
อิน ลพบุรี
ฉันดูแลโรงเรียนทั้งสิ้น 162 โรงเรียนในลพบุรี

Lopburi Primary Educational Service Area Office 1 supervise and monitor about 162 schools in Lopburi.
in 4 districts : Mueang District, Khok Samrong District,Ban Mai District and Tha Wung District.

ลพบุรี ไพรม์มารี่ เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิส แอเรีย ออฟฟิส วัน ซุเปอร์ไวซ์ แอนด์ มอนิเตอร์ วัน ฮันเดรดส แอนด์ ซิกตี้ ทู สกูลส
อิน โฟร์ ดิสทริกส : เมือง ดิสทริกส, โคกสาโรง ดิสทริกส, บ้านหมี่ ดิสทริกส แอนด์ ท่าวุง้ ดิสทริกส.
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดูแลและกากับติดตาม 162 โรงเรียน ใน 4 อาเภอ คือ อาเภอเมือง
อาเภอโคกสาโรง อาเภอบ้านหมี่ และอาเภอท่าวุ้ง .
There are about 23,000 students and 1,600 teachers in our Educational Service Area Office.

แธร์ อาร์ อะเบาท์ ทเว็นตี้ ทรี เธาซั่นส สติวเด็นท์ แอนด์ วัน เธาซั่นส แอนด์ ซิกส์ ฮันเดรดส
ธีชเชอร์ อิน เอาเออร์ เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิส แอเรีย ออฟฟิส.
มีจานวนนักเรียนประมาณ 23,000 คน และครู 1,600 คน ในเขตพื้นที่ฯ
The director of Lopburi Primary Educational Service Area Office 1 is Mr.Manop Samawimol and there
are 4 deputy director to supervise the school in each district.

เธอะ ไดเรคเตอร์ ออฟ ลพบุรี ไพรม์มารี่ เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิส แอเรีย ออฟฟิส วันอิส มิสเตอร์ มานพ ษมาวิมล แอนด์ แธร์
อาร์ โฟร์ เดพพิวตี้ ไดเร็คเตอร์ ทู ซุเปอร์ไวส์ เธอะ สกูล อิน อิช ดิสทริก.
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ชื่อ นายมานพ ษมาวิมล และมีรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่ฯ ทีจ่ ะดูแลโรงเรียนในแต่ละอาเภอ

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๑
ที่ ๖๐ / ๒๕๖1
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำคู่มือเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561
.................................
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 จะดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี ด้วยกำร
จัดทำคู่มือเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำ
คู่มือเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ
2561 ดังนี้
1. นำยชนม์ พำนิชชอบ
รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1
ประธำนกรรมกำร
2. นำยวิบูลย์ ศรีโสภณ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3. นำงศรีวิภำ สมัครกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
4. นำงสำวสิริกร กระสำทอง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
5. นำงวำรุณี รักงำน
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6. นำงวัลลีย์ อรุณฤกษ์
ข้ำรำชกำรบำนำญ สพป.ลพบุรี เขต ๑ กรรมกำร
7. นำงสมฤดี ปลื้มอำรมย์
ข้ำรำชกำรบำนำญ สพป.ลพบุรี เขต ๑ กรรมกำร
8. นำงกุลชลี ตำลช่วง
ครู ร.ร.อนุบำลลพบุรี
กรรมกำร
9. นำงสำวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์
ครู ร.ร.อนุบำลลพบุรี
กรรมกำร
10. นำงสำวจีรวรรณ จิตเกตุ
ครู ร.ร.อนุบำลลพบุรี
กรรมกำร
11. นำงทิพย์มำพร บุญส่ง
ครู ร.ร.อนุบำลลพบุรี
กรรมกำร
12. นำงนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ครู ร.ร.อนุบำลลพบุรี
กรรมกำร
13. นำงสุภำ บัวรักษ์
ครู ร.ร.อนุบำลลพบุรี
กรรมกำร
14. นำงสมพร ขึ้นทันตำ
ครู ร.ร.อนุบำลลพบุรี
กรรมกำร
15. นำงกรรณิกำร์ วงษ์พินิจ
ครู ร.ร.บ้ำนโคกตูม
กรรมกำร
16. นำงพเยำว์ ช่วยเมือง
ครู ร.ร.วัดธรรมเจดีย์
กรรมกำร
17. นำงสำวเบญจรัตน์ มะวงศ์ษำ
ครู ร.ร.วัดธรรมเจดีย์
กรรมกำร
18. นำงสำวอินทพร แจ่มแสง
ครู ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอรำษฎร์รังสฤษฎ์) กรรมกำร

19. นำงสุวรรณี สีสุภำ
20. นำงนันทิยำ เสือปำน
21. นำงพรทิพย์ ศิริจิวำนนท์
22. นำงประทีป ละม้ำยแข
23. นำงศรินทิพย์ สำระพันธ์
24. นำงอภิรดี พำนิชชอบ
25. นำงสำวปัทมำภรณ์ สุขพันธ์
26. นำงนพมำศ นิ่มตลุง
27. นำงจินตนำ ประเสริฐศรี
28. นำงสำวรัตนำ กำงกรณ์
29. นำงไพลิน นิธิปัญญำกร
30. นำงอัญชลี กีรติศำนติ์
31. นำงกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี

ครู ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอรำษฎร์รังสฤษฎ์) กรรมกำร
ครู ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอรำษฎร์รังสฤษฎ์) กรรมกำร
ครู ร.ร.ซอยพิเศษสำย 4 ซ้ำย
กรรมกำร
ครู ร.ร.วัดนิคมสำมัคคีชัย
กรรมกำร
ครู ร.ร.วัดดงสวอง
กรรมกำร
ครู ร.ร.วัดดงสวอง
กรรมกำร
ครู ร.ร.วัดถนนแค
กรรมกำร
ครู ร.ร.วัดตองปุ
กรรมกำร
ครู ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภำพที่ 50 กรรมกำร
ครู ร.ร.โคกลำพำน
กรรมกำร
ครู ร.ร.วัดอัมพวัน
กรรมกำร
ครู ร.ร.อนุบำลลพบุรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ครู ร.ร.อนุบำลลพบุรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดทำคู่มือเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 ทั้งนี้ให้ผู้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่เพื่อตอบสนองนโยบำย
ดังกล่ำว ให้บรรลุผลสำเร็จจนทำให้บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
ขอขอบคุณ
โรงเรียนอนุบำลลพบุรี
นำงสำวเรวดี เอี่ยมจินตนำกิจ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลลพบุรี
นำงสำววิรัชฎำพร ภำคำกิจ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลลพบุรี
ที่ให้ควำมอนุเครำะห์สถำนที่และอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกำรในครั้งนี้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๑

