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ก
คำนำ
แบบฝึกเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เล่มที่ 2 เรื่อง Shopping Online
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนในกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 แบบฝึกมีกิจกรรมต่ำงๆ เรียงลำดับเนื้อหำจำกง่ำยไปยำก
และมีแบบฝึกให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมซ้ำๆ ในเนื้อหำ แต่หลำกหลำยรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนเข้ำใจ
บทเรี ยนนั้ น ๆ ยิ่ งขึ้ น เน้ นเนื้ อหำเรื่ องค ำศั พท์ เกี่ ยวกั บอำชี พและกำรใช้ ประโยคภำษำอั งกฤษ
ประกอบด้วย Pre–test, Let’s learn, Let’s talk, Exercise และ Post–test พร้อมเฉลย
เน้นกำรเรียนรู้คำศัพท์ ฝึกฟัง พูด อ่ำน และเขียน ซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรเรียน และช่วยให้กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษมีประสิทธิภำพสูงขึ้น
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แบบฝึกเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
กลุ่ม สำระกำรเรีย นรู้ภ ำษำต่ำ งประเทศ (ภำษำอัง กฤษ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เล่ม ที่ 2
เรื่อง Shopping Online นี้ จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและครูผู้สอนเป็นอย่ำงยิ่ง

สัชฌุกำญจน์ เริงโรจน์ธนำกูล
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คำชี้แจงกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
กำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
แบบฝึ กเสริ มทั กษะกำรเขี ยนภำษำอั งกฤษเพื่ อกำรสื่ อสำร กลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เล่มที่ 2 เรื่อง Shopping Online
ผู้จัดทำได้ศึกษำและวิเครำะห์มำตรฐำนตัวชี้วัด และเนื้อหำจำกบทเรียนในหนังสือเรียนภำษำอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยรวบรวม
เป็นควำมรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ หลักไวยำกรณ์และบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ในกำรเขียนคำศัพท์ เข้ำใจควำมหมำย และสำมำรถนำไปใช้ในประโยคบทสนทนำภำษำอังกฤษได้
ถูกต้องต่อไป
แบบฝึกเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่

1
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Delicious Meals
Shopping Online
Interesting Occupations
Health Problems
Getting Around
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คำแนะนำในกำรใช้สำหรับครู
เพื่อให้กำรนำแบบฝึกเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เล่มที่ 2 เรื่อง Shopping Online นี้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับนักเรียนมำกยิ่งขึ้น ครูควรทำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้
1. ครูควรศึกษำทำควำมเข้ำใจแบบฝึกเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและ
คู่มือกำรใช้ให้เข้ำใจก่อนนำไปใช้
2. เตรียมแบบฝึกเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรให้พร้อมและเพียงพอ
กับจำนวนนักเรียน
3. ให้นักเรียนอ่ำนคำชี้แจง จุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้เข้ำใจ
4. นักเรียนฝึกอ่ำนสะกดคำ และจดจำรูปคำศัพท์ภำษำอังกฤษใน Let’s Learn ให้เข้ำใจ
แม่นยำและทำแบบฝึกหัดอย่ำงตั้งใจ โดยเน้นควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยท้ำยเล่ม
ขณะทำกิจกรรม
5. นักเรียนทำควำมเข้ำใจกับโครงสร้ำงไวยำกรณ์ใน Let’s Learn ให้เข้ำใจ และทำแบบฝึกหัด
อย่ำงตั้งใจ เพื่อเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร โดยเน้นควำมซื่อสัตย์
ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยท้ำยเล่ม ขณะทำกิจกรรม
6. ครูให้คำแนะนำช่วยเหลือกับนักเรียนที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้ำใจ
7. ครูตรวจสอบควำมถูกต้อง และบันทึกผลคะแนน
8. ครูควรเป็นกันเองกับนักเรียนและคอยอำนวยควำมสะดวกให้กำรทำกิจกรรมเป็นไป
ด้วยควำมรำบรื่น
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คำแนะนำในกำรใช้สำหรับนักเรียน
เพื่อให้กำรนำแบบฝึกเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เล่มที่ 2 เรื่อง Shopping Online นี้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับนักเรียนมำกยิ่งขึ้น นักเรียนควรปฏิบัติตำมขั้นตอน ดังนี้
1. นักเรียนควรทำตำมลำดับขั้นตอนของแบบฝึกเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
2. นักเรียนควรอ่ำนคำแนะนำทุกแบบฝึกเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
3. นักเรียนควรมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ควรดูเฉลยก่อนทำแบบฝึกเสริมทักษะกำรเขียน
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร หรือไม่แก้ไขคำตอบเพื่อเพิ่มคะแนนให้กับตนเอง
4. นักเรียนควรทำควำมเข้ำใจ รับผิดชอบ มีสติ มีสมำธิ จะทำให้นักเรียนประสบควำมสำเร็จ
ทุกกิจกรรม
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้
หลังจำกที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
เล่มที่ 2 เรื่อง Shopping Online นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สำมำรถเลือกคำศัพท์เกี่ยวกับสินค้ำทีม่ ีควำมหมำยตรงกับภำพได้ถูกต้อง
สำมำรถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสินค้ำทีม่ ีควำมหมำยตรงกับภำพได้ถูกต้อง
สำมำรถพูดสนทนำเกี่ยวกับสินค้ำได้ถกู ต้อง
สำมำรถเขียนเรียงลำดับคำตำมโครงสร้ำงประโยคได้ถูกต้อง
สำมำรถเขียนให้ข้อมูลตนเองและคนใกล้ตัวเกี่ยวกับสินค้ำได้ถกู ต้อง
สำมำรถแต่งประโยคจำกคำที่กำหนดให้ได้ถกู ต้อง
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แบบทดสอบก่อนเรียน
PRE-TEST

เรื่อง Shopping Online
Choose the best answer. (10 marks)
ให้นกั เรียนทำเครือ่ งหมำย x หน้ำคำตอบทีถ่ ูกต้อง
1. Jeab: Hello! What would you like to buy?
Mai: Hi! I would like to buy_____________.
a. a dress
b. a watch
c. a shirt
d. a bike
2.

Tawan: Good morning. What would you like to buy?
Chanjao: I would like to buy __________________________.
a. a handbag
b. a suitcase
c. a pair of shoes
d. a pair of trainers
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3. Prae: Good morning. Can I help you?
Tan: I’m looking for a scarf. How much is it?
Prae: _____________________ baht.
a. It’s one thousand and thirty
b. It’s one hundred and thirty
c. They’re thousand and thirty
d. They’re one hundred and thirty
4. Sara: How much is ____________________?
Penny: It’s two thousand baht.
a. a watch
b. a camera
c. a guitar
d. a cap
5. Ball: How much does it cost?
Bee: It costs __________________ baht.
a. forty–five
b. four thousand and fifty
c. four hundred and fifty
d. fifty-five
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6. Nun: How much does ___________ cost?
Tae: It’s _________________________ baht.
a. a cap / two hundred and fifty–five
b. a camera / two hundred and fifty–five
c. a watch / two hundred and fifty–five
d. a wallet / two hundred and fifty–five
7. Phu: _________________ is it?
Ing: It’s ninety–nine baht.
a. How many
b. How often
c. How long
d. How much
Look the picture and answer the questions. (Items 8-10)
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8. Win: How much are _________________________________?
Nik: They are 1,500 baht.
a. a scarf and a belt
b. a pair of trainers and a dress
c. a pair of shoes and a belt
d. a handbag and a dress
9. Pao: ______________________________________________?
Kang: They are 949 baht.
a. How much does it cost
b. How much do they cost
c. How much are a scarf and a pair of shoes
d. How much is a dress
10. Bim: If you have 300 baht. What can you buy?
Mon: I can buy ______________.
a. a scarf
b. a dress
c. a handbag
d. a pair of shoes
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Shopping Online
LET’S LEARN 1

belt

scarf

dress

watch

shoes

shirt

suitcase

camera

trainers

handbag

cap

wallet

guitar

bike
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LET’S START

จุดประสงค์ สำมำรถเลือกคำศัพท์เกี่ยวกับสินค้ำที่มีควำมหมำยตรงกับภำพ
ได้ถูกต้อง
Match the words with the pictures. (10 marks)
จับคู่คำศัพท์กับรูปภำพโดยนำอักษร a, b, c… พร้อมเขียนคำศัพท์ใส่ให้ตรง
กับรูปภำพที่กำหนดให้
Example:
a. camera

a. camera
c. guitar
e. bike

b. watch
d. wallet

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________
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f. cap
h. scarf
j. shirt

g. trainers
i. handbag
k. belt

5. ____________________

6. ____________________

7. ____________________

8. ____________________

9. ____________________

10.____________________
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จุดประสงค์ สำมำรถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสินค้ำที่มีควำมหมำยตรงกับภำพ
ได้ถูกต้อง
Find and circle the words. (10 marks)
หำคำศัพท์และวงกลมคำศัพท์เกี่ยวกับสินค้ำให้ถูกต้อง
Example: bike
1.______________
2.____________
3._____________

t
b
g
u
i
t
a
r
q

a
r
m
n
w
x
g
b
s

e
c
a
w
a
l
l
e
t

f
s
w
i
v
y
f
l
s

w
c
l
a
n
z
e
t
h

g
a
k
o
t
e
d
k
o

b
r
t
p
u
c
r
l
e

i
f
j
c
s
a
h
s
s

k
s
u
i
t
c
a
s
e

e
h
i
q
r
b
c
m
n

c
a
m
e
r
a
c
a
p

4._____________
5._____________

6.____________

7.____________

8.__________

9.___________

10.______________
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LET’S LEARN 2
What would _____ like to buy?
เป็นประโยคที่ใช้ถำมว่ำต้องกำรซือ้ อะไร
โครงสร้ำงประโยค
ประโยคคำถำม: What would ____ like to buy?
Subject
I
you
we
What would they like to buy?
he
she
Jimmy

ประโยคคำตอบ: _____ would like to buy ______.
เป็นประโยคที่ใช้ตอบว่ำ ต้องกำรซือ้ สิ่งของนั้นๆ
Subject
I
You
We ’d like to buy/
They would like to buy
He
She
Ann

Thing
a camera
a dress.
a pair of
shoes.

รูปย่อ
would = ’d
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เช่น
A: What would you like to buy? (ถำม you ตอบ I)
B: I’d like to buy a camera.
A: What would they like to buy?
B: They would like to buy a dress.
A: What would he like to buy?
B: He would like to buy a pair of shoes.

Notice:
shoes and trainers จะใช้ a นำหน้ำไม่ได้ เพรำะมี 2 ข้ำง
หรือ 1 คู่ จะต้องใช้ a pair of นำหน้ำ
- a pair of shoes
- a pair of trainers
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LET’S TALK
จุดประสงค์ สำมำรถพูดสนทนำเกี่ยวกับสินค้ำได้ถูกต้อง
Practice in pairs. Ask and answer with your partner.
จับคู่แล้วฝึกสนทนำ ถำม – ตอบ

Handbag Shop
Good morning!
What would you like to buy?

Hello! I would like to
buy a handbag.

a suitcase
a watch

a dress

a bike
a shirt
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จุดประสงค์ สำมำรถเขียนให้ข้อมูลตนเองและคนใกล้ตัวเกี่ยวกับสินค้ำ
ได้ถูกต้อง
Look and write. (10 marks) ดูภำพแล้วเขียนประโยคให้ถูกต้อง
Example:
A
A: What would you like to buy?
B: I would like to buy a shirt.

B
A: What would you like to buy?
B: I would like to buy a dress.
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1. A: What would you like to buy?
B: _____________________________________.

2. A: ____________________________________?
B: He would like to buy a watch.

3. A: ___________________________________?
B: She would like to buy a scarf.

4. A: What would he like to buy?
B: _____________________________________.

21

5. A: What would they like to buy?
B: _____________________________________.

6. A: ___________________________________?
B: They would like to buy a bike.

7. A: What would you like to buy?
B: _____________________________________.

8. A: ____________________________________?
B: She would like to buy a handbag.
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9. A: ____________________________________?
B: She would like to buy a pair of
trainers.

10. A: What would they like to buy?
B: _____________________________________.
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LET’S LEARN 3
How much is _____?
How much does _____ cost?
การสอบถามราคา ว่ า “ราคาเท่ าไหร่ ”
โครงสร้ำงประโยค
ประโยคคำถำม
ประโยคคำตอบ
ใช้ถำมรำคำสิ่งของหนึ่งอย่ำง
How much is it?
It’s one hundred
and fifty baht.
How much is a pair of shoes? It is one thousand
baht.
How much does it cost?

It costs three
hundred and
seventy-five baht.

How much does a wallet cost? It costs six hundred
and sixty-five baht.
baht(บำท)เป็นสกุลเงินของไทย
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เช่น
A: How much is it?
B: It’s one hundred and fifty baht.
A: How much does it cost?
B: It costs one thousand baht.
A: How much is a pair of shoes?
B: It’s three hundred and seventy-five baht.
A: How much does a wallet cost?
B: It costs six hundred and sixty-five baht.
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Notice:
กำรบอกรำคำใช้ cardinal number ในกำรตอบคำถำมดังนี้
one
1
twenty–one
21
two
2
twenty–two
22
three
3
twenty–three
23
four
4
twenty–four
24
five
5
twenty–five
25
six
6
twenty–six
26
seven
7
twenty–seven
27
eight
8
twenty–eight
28
nine
9
twenty–nine
29
ten
10
thirty
30
eleven
11
forty
40
twelve
12
fifty
50
thirteen
13
sixty
60
fourteen
14
seventy
70
fifteen
15
eighty
80
sixteen
16
ninety
90
seventeen
17
one hundred
100
eighteen
18
one thousand
1,000
nineteen
19
ten thousand
10,000
twenty
20
จำนวนตั้งแต่ 100 ขึ้นไปจะต้องมี and เชื่อมจำนวนหลักสิบ เสมอ
เช่น 161 = one hundred and sixty–one
2222 = two thousand two hundred and twenty–two
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LET’S TALK
จุดประสงค์ สำมำรถพูดสนทนำเกี่ยวกับสินค้ำได้ถูกต้อง
Practice in pairs. Ask and answer with your partner.
จับคู่แล้วฝึกสนทนำ ถำม – ตอบ

Online Shop
Hi! Can I help you?
Hello! I’m looking for a
scarf for my mom. How
much is it?
This one
It’s 350 baht.
O.K. I’ll take it.

a camera / my friend
a belt / my dad

a watch / my brother

a watch /grandpa

a bike /my aunt
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จุดประสงค์ สำมำรถเขียนให้ข้อมูลตนเองและคนใกล้ตัวเกี่ยวกับสินค้ำ
ได้ถูกต้อง
Look and write. (10 marks) ดูภำพแล้วเขียนประโยคให้ถูกต้อง
Example:
A
A: How much is a pair of shoes?
B: It’s two hundred and
sixty–nine baht.
B
A: How much does a dress cost?
B: It costs two hundred and
sixty–nine baht.
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1. A: How much is it?
B: ________________________________
______________________________________.

2. A: How much does it cost?
B: ________________________________
______________________________________.

3. A: ______________________________?
B: It’s eight hundred and thirty
baht.

4. A: How much does a shirt cost?
B: ________________________________
______________________________________.
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5. A: _______________________________?
B: It’s two thousand five
hundred and eighty-nine baht.

6. A: How much does it cost?
B: ________________________________
______________________________________.

7. A: How much is it?
B: It’s____________________________
______________________________________.

8. A: _______________________________?
B: It’s three hundred and
eighty-one baht.
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9. A: How much does a belt cost?
B: ________________________________
______________________________________.
10. A: ______________________________?
B: It costs one hundred and
ninety-nine baht.
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จุดประสงค์ สำมำรถแต่งประโยคจำกคำที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
Make the dialogues. (10 marks)
ดูภำพแล้วเขียนบทสนทนำให้ถูกต้อง
Example:
A
A: How much is a suitcase?
B: It’s one thousand baht.

B
A: How much does a shirt cost?
B: It costs three hundred and fifty
baht.
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1. A: _________________________________?
B: __________________________________
_________________________________.

2. A: ________________________________?
B: __________________________________
_________________________________.

3. A: ________________________________?
B: __________________________________
_________________________________.

4. A: ________________________________?
B: __________________________________
_________________________________.
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5. A: ________________________________?
B: __________________________________
_________________________________.

6. A: ________________________________?
B: __________________________________
_________________________________.

7. A: ________________________________?
B: __________________________________
_________________________________.

8. A: ________________________________?
B: __________________________________
_________________________________.
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9. A: ________________________________?
B: __________________________________
_________________________________.

10. A: ________________________________?
B: __________________________________
_________________________________.
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LET’S LEARN 4
How much are _____?
How much do _____ cost?
การสอบถามราคา ว่ า “ราคาเท่ าไหร่ ”
โครงสร้ำงประโยค
ใช้ถำมรำคำของหลำยสิ่ง
ประโยคคำถำม
ประโยคคำตอบ
How much are they?
They are five
hundred and ninetynine baht.
How much are a dress and
a watch?

They’re one thousand
five hundred and
sixty baht.

How much do they cost?

They cost two
thousand baht.

How much do a dress and
a watch cost?

They cost one
thousand five hundred
and sixty baht.
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เช่น
A: How much are they?
B: They are five hundred and ninety-nine baht.
A: How much do they cost?
B: They cost two thousand baht.
A: How much are a dress and a watch?
B: They are one thousand five hundred and sixty baht.
A: How much do a dress and a watch cost?
B: They cost one thousand five hundred and sixty baht.
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LET’S TALK
จุดประสงค์ สำมำรถพูดสนทนำเกี่ยวกับสินค้ำได้ถูกต้อง
Practice in pairs. Ask and answer with your partner.
จับคู่แล้วฝึกสนทนำ ถำม – ตอบ

Online Shop
Hi! What would you
like to buy?
I’d like to buy a wallet
and a belt please. How
much are they?
They are 1,200 baht.
I’ll transfer my
money to you.
O.K. thank you.
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จุดประสงค์ สำมำรถเขียนเรียงลำดับคำตำมโครงสร้ำงประโยคได้ถูกต้อง
Put these words in the correct order. (10 marks)
เรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคได้ถูกต้อง
Example:

it / How / is / much / ?
: How much is it?

1.

hundred / is / . / It / one / baht
: _______________________________________________________

2.

? / it / much / does / How /cost
: _______________________________________________________
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3.

would / ? / What / like / you / buy / to
: _______________________________________________________

4. a / How / wallet / much / ? / does / cost
: _______________________________________________________

5.

are / ? / much / they / How
: _______________________________________________________

6.

999 / They / are / . / baht
: _______________________________________________________
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7.

guitar / a / and / . / to / I / like / would /
buy / a / bike
: _______________________________________________________

8.

dress / much / a / How / are / ? /watch /
and / a
: _______________________________________________________

9.

shirt / would /. / Man / a / like
: _______________________________________________________

10.

buy / ? / What / like / she / to / would
: _______________________________________________________
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จุดประสงค์ สำมำรถเขียนให้ข้อมูลตนเองและคนใกล้ตัวเกี่ยวกับสินค้ำ
ได้ถูกต้อง
Look and write. (10 marks) ดูภำพแล้วเขียนรำคำสินค้ำให้ถูกต้อง
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Example:
A
A: How much are they?
B: They are one thousand and
seventy–five baht.
B
A: How much are they cost?
B: They cost one thousand and
seventy–five baht.

1. A: How much are they?
B: ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________.
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2. A: How much do they cost?
B: ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________.

3. A: How much are they?
B: ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________.

4. A: How much do they cost?
B:____________________________________
_________________________________________
_________________________________________.
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5. A: How much are they?
B: __________________________________
_________________________________________
_________________________________________.

6. A: How much do they cost?
B: ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________.

7. A: How much do they cost?
B: ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________.
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8. A: How much are they?
B:____________________________________
_________________________________________
_________________________________________.

9. A: How much do they cost?
B:____________________________________
_________________________________________
_________________________________________.

10. A: How much are they?
B:___________________________________
_________________________________________
_________________________________________.
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จุดประสงค์ สำมำรถเขียนให้ข้อมูลตนเองและคนใกล้ตัวเกี่ยวกับสินค้ำ
ได้ถูกต้อง
Look and write. (10 marks) ดูภำพแล้วเขียนรำคำสินค้ำให้ถูกต้อง
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Example:
A.

Meaw: How much are a handbag and a belt?
Cate: They are 1,090 baht.

B.

Meaw: How much do a scarf and a bike cost?
Cate: They cost 1,549 baht.

1.

May: How much do ___________________________________cost?
Kate: _________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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2.

May: How much do ___________________________________cost?
Kate: _________________________________________________________
_______________________________________________________________.
3.

May: How much are ______________________________________?
Kate: _________________________________________________________
_______________________________________________________________.
4.

May: How much do ___________________________________cost?
Kate: _________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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5.

May: How much are ______________________________________?
Kate: _________________________________________________________
_______________________________________________________________.
6.

May: How much do ___________________________________cost?
Kate: _________________________________________________________
_______________________________________________________________.
7.

May: How much are _______________________________________?
Kate: _________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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8.

May: How much do ___________________________________cost?
Kate: _________________________________________________________
_______________________________________________________________.
9.

May: How much are _______________________________________?
Kate: _________________________________________________________
_______________________________________________________________.
10.

May: How much are _______________________________________?
Kate: _________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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จุดประสงค์ สำมำรถเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและคนใกล้ตัวได้ถูกต้อง
Complete the sentences. (10 marks)
เติมคำตอบลงในช่องว่ำงให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์
Shopkeeper:
Customer:
Shopkeeper:
Customer:

Shopkeeper:
Customer:
Shopkeeper:

Everything 500 Baht
Hello! (1)_________________________________?
(2)______! I’m looking for a (3)_____________
for my sister. How much is it?
(4)___________________________. Is there
anything else?
Yes, please. I’d like a pair of (5)__________
for(6)_______________ and a handbag for
(7)_______________. How much do (8)________
cost?
They cost (9)_____________baht.
O.K. I’ll (10)_________________________to you.
Thank you.

1,500

dress transfer my money my dad

Hello

shoes

Can I help you

they

my mom It’s 500 baht
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แบบทดสอบหลังเรียน
Post-TEST

เรื่อง Shopping Online
Choose the best answer. (10 marks)
ให้นกั เรียนทำเครือ่ งหมำย x หน้ำคำตอบทีถ่ ูกต้อง
Look the picture and answer the questions. (Items 1 – 3)

1.

Bim: If you have 300 baht. What can you buy?
Mon: I can buy ______________.
a. a scarf
b. a dress
c. a handbag
d. a pair of shoes
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2. Win: How much are _________________________________?
Nik: They are 1,500 baht.
a. a scarf and a belt
b. a pair of trainers and a dress
c. a pair of shoes and a belt
d. a handbag and a dress
3. Pao: ______________________________________________?
Kang: They are 949 baht.
a. How much does it cost
b. How much do they cost
c. How much are a scarf and a pair of shoes
d. How much is a dress
4. Jeab: Hello! What would you like to buy?
Mai: Hi! I would like to buy _____________.
a. a dress
b. a watch
c. a shirt
d. a bike
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5.

Tawan: Good morning. What would you like to buy?
Chanjao: I would like to buy __________________________.
a. a handbag
b. a suitcase
c. a pair of shoes
d. a pair of trainers

6. Phu: _________________ is it?
Ing: It’s ninety–nine baht.
a. How many
b. How often
c. How long
d. How much
7. Ball: How much does it cost?
Bee: It costs __________________ baht.
a. forty–five
b. four thousand and fifty
c. four hundred and fifty
d. fifty-five
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8. Sara: How much is ____________________?
Penny: It’s two thousand baht.
a. a watch
b. a camera
c. a guitar
d. a cap
9. Prae: Good morning. Can I help you?
Tan: I’m looking for a scarf. How much is it?
Prae: _____________________ baht.
a. It’s one thousand and thirty
b. It’s one hundred and thirty
c. They’re one thousand and thirty
d. They’re one hundred and thirty
10. Nun: How much does ___________ cost?
Tae: It’s _________________________ baht.
a. a cap / two hundred and fifty–five
b. a camera / two hundred and fifty–five
c. a watch / two hundred and fifty–five
d. a wallet / two hundred and fifty–five
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เฉลย
Answer key

57

เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
เรื่อง Shopping Online
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก่อนเรียน
a
d
b
c
c
b
d
b
c
a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หลังเรียน
a
b
c
a
d
d
c
c
b
b

