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1 พบ / Encounters
1.3 Goals 
Talk and ask about cities
Say where your house is 
Say this is your house

Barcelona 
บาร์เซโลนา

London 
ลอนดอน

Paris 
ปารีส

Seoul 
โซล

Shanghai 
เซี่ยงไฮ้

Tokyo 
โตเกียว

คำ�ศัพท์ Vocabulary

Cities

1.1 - Where are these cities? 
Build sentences for each one.

Grungtêep yùu tîi bpràtêet tai. 
กรุงเทพฯอยู่ที่ประเทศไทย

1 - Chiang Mài yùu tîi bpràtêet tai.
      เชียงใหม่อยู่ที่ประเทศไทย 

2 - London yùu tîi bpràtêet _____________.
     ลอนดอนอยู่ที่ประเทศ _____________ 

3 - Paris yùu tîi _____________.
     ปารีสอยู่ที่ _____________ 

4 - Tokyo _____________.
      โตเกียว _____________

1.2 - Complete the sentences below and practice their pronunciation.

ก�รพูด  Speaking

Where is Bangkok?

2.1 - Practice asking open and closed questions using the structures below.

Where…? 

... (verb) tîi nhǎi? ... ที่ไหน 

Q: Kun yùu tîi nhǎi? คุณอยู่ที่ไหน 
A: yùu tîi ___.                 อยู่ที่ ___

Which…? 

 ... (noun) nhǎi? ...         ไหน 
 
Q: Kun yùu mʉang nhǎi?      คุณอยู่เมืองไหน  
A:  yùu (mʉang) ____        อยู่ (เมือง) ___

2.2 - Read and practice the conversationsbelow. Say where is your city/town.

 Belle:  Kun yùu tîi mʉang nhǎi ká. 
 เบลล์:  คุณอยู่ที่เมืองไหนคะ

 Mark:   Pŏm yùu tîi New York kráp.  
 มาร์ค:   ผมอยู่ที่นิวยอร์คครับ

 Belle:  New York yùu tîi nhǎi ká.
 เบลล:์  นิวยอร์คอยู่ที่ไหนคะ

 Mark:   New York yùu tîi America kráp. 
  Puugèt yùu tîi mʉang tai châi   
  mái kráp. 
 มาร์ค:   นิวยอร์คอยู่ที่อเมริกาครับ 
  ภูเก็ตอยู่ที่เมืองไทยใช่มั้ยครับ

 Belle:  Châi kâ. Puugèt yùu tîi mʉang tai kâ. 
 เบลล์:  ใช่ค่ะ ภูเก็ตอยู่ที่เมืองไทยค่ะ

คำ�ศัพท์ Vocabulary

My house

ไวย�กรณ์ Grammar

This is my house.

ก�รเขียน Writing

ด- เด็ก
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คำ�ศัพท์ Vocabulary

My house

3.1 - Look at the photos. 
 Which is: bâan  kɔndoo   bâan song tai
   บ้าน  คอนโด   บ้านทรงไทย

ไวย�กรณ์ Grammar

This is my house.

4.1- Look at the example and make a sentence about yourself. Practice.

 1-  Nîi kuu bâan.
       นี่คือบ้าน

 2-  Nîi kuu bâan kɔ�ɔng chán.
       นี่คือบ้านของฉัน 

3-  Nîi kuu àrai. 
      นี่คืออะไร 

4-  Nîi kuu _______kɔ �ɔng______.
      นี่คือ  _________ ของ______

5 - Practice writing and reading out loud the following letters. ก�รเขียน Writing

ด- เด็ก
1. The middle consonant
    ด   (ดอ เด็ก)  
    /d/  dɔɔ dèk 

2. The short vowels
    โ- /oo/  - ื /uu/

3. Practice the reading drill 
 
 doo joo goo 
 โด โจ โก 
 duu juu guu 
 ดือ จือ กือ

3.2 -  Look at the sentences. Talk about where your house is. Ask the questions using the structure from 2.1

kɔ�ɔng chán 
  ของฉัน

kɔ�ɔng pŏm
    ของผม

4.2- Listen to the conversation and answer the questions. 
  
 1. Fásǎi yùu tîi nhǎi.    ฟ้าใสอยู่ที่ไหน 
 2. Bâan kɔ�ɔng Fásǎi yùu mʉang nhǎi.  บ้านของฟ้าใสอยู่เมืองไหน 

Nîi kuu àrai. 
นี่คืออะไร

My… / Your... 
... noun ... kɔ�ɔng chán / pǒm ของฉัน/ ผม 
  kɔ�ɔng kun  ของคุณ 
 
kɔn-doo   kɔɔng pǒm  คอนโดของผม 

Mark:  Bâan kɔ�ɔng kun yùu tîi nhǎi.
มาร์ค:  บ้านของคุณอยู่ที่ไหน

Belle:   Bâan kɔ�ɔng chán yùu tîi Puugèt,    
            bpràtêet tai kâ.
เบลล์:   บ้านของฉันอยู่ที่ภูเก็ต ประเทศไทยค่ะ


