
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหาร 
สาระความรูพ้ืน้ฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. 
แผนที่ 1 เร่ือง การทักทายและการแนะน าตัว  ระยะเวลา  3  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานที่ 2.1  
 - มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัด 

- ทักทายและตอบรับ การทักทายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
- แนะน าตนเองและแนะน าผู้อ่ืนตามมารยาทที่ดีทางสังคม 

สาระส าคัญ 
- การพูดสนทนาโต้ตอบเป็นสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ 

กิจกรรมและสถานที่ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้  
จุดประสงค์การเรียนรู้  

- เข้าใจความหมายและสนทนาการทักทายและการแนะน าตัวในสถานการณ์จริงได้ 
- เข้าใจความหมายและสนทนาการทักทายและการแนะน าตัวได้ทางการทหารในสถานการณ์จริงได้ 

เนื้อหา 
 1. การทักทาย  
         - Good morning  สวัสดีตอนเช้า 
 - Good night  ราตรีสวัสดิ์ 
 - Hello / Hi  สวัสดี (กันเอง) 
 
 - How are you?  สบายดีไหม 
 - How are you doing  สบายดีไหม 
 - How do you do?  สบายดีไหม 
 
 - Fine, thanks, and you?     สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ 
 - How do you do? สบายดี 
 - Very well                                     สบายดีมาก 
 - So so.                                           ก็ง้ัน ๆ 
 - Not (too) bad                             ก็ไม่เลว 
 2. การแนะน าตัว 
 2.1. การแนะน าตนเองแบบเป็นกันเอง 
  - Hello. (ทักทาย) สวัสด ี
  - My name’s ..... (บอกชื่อ) ฉันชื่อ ... 
  - I’m from Thailand. (ข้อมูลเพิ่มเติม) ฉันมาจากประเทศไทย 
  - Glad to meet you.  ยินดีที่ได้รู้จัก 

  - Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก 



 
 

 
2.2. การแนะน าตนเองแบบเป็นทางการ 

  - May I introduce myself?  ขออนุญาตแนะน าตัวเอง 
  - Let me introduce myself.  ขออนุญาตแนะน าตัวเอง 
  - My name is .... ฉันชื่อ .... 

  - Nice to meet you.  ยินดีที่ได้รู้จัก 
 2.3 การแนะตัวแบบทั่วๆไป 
  - You can call me .... (ชื่อเล่น) คุณสามารถเรียกฉันว่า ... 
  - I’me 18 years old. อายุ 18 ปี เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538 
  - My birthday’s the 28th of August 1995.    เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538 

  - My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao. 
    อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา 

 
3. การแนะน าตัวทางการทหาร 
 3.1. ค าศัพท์ เกี่ยวกับ ยศ, เหล่า, ต าแหน่ง, สังกัด และสถานที่ราชการ 
 3.2. การแนะน าตัวแบบเป็นทางการ 
  3.1.1. การทักทาย  
  -  Good morning, Sir  
   ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า ในเครื่องแบบทหาร 

- Good morning ladies and gentlemen. / Good morning, everyone.  
   ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า ในในชุดไปรเวท (แบบทั่วไปอย่างสุภาพ) 
  - Good morning, everyone. / Hi, everyone / Hi all 
   ผู้มียศน้อยกว่าหรือเทียบเท่า (เป็นกันเอง) 
  3.1.2. การแนะน าชื่อ – ยศ ต าแหน่ง และสังกัด 
   - My name is Sgt. ………….. I'm a commander of ……….…. of …………… 
    ยศ (เขียนเต็มหรือเขียนย่อได้แต่ต้องอ่านเต็ม) ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งและสังกัด  
   - I work about…………. 
    กระผมท างานเกี่ยวกับ................. 
 3.3. การรายงานแบบทหาร (Military’s Reporting) 

 3.3.1. การรายงานในการรวมพลประจ าวันของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3  
 3.3.2. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของนายทหารเวร 
 3.3.3. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของเสมียนเวร 
 3.3.4. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของสิบเวรกองร้อย 
 3.3.5. การแสดงการเคารพธงชาติ 

 
 
 
 



 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู ้
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้  
- ครูทักทายผู้เรียนและพูดคุยกับนักเรียนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ

กองทัพไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - ครูยกตัวอย่างสถานการณ์และซักถามกับผู้เรียนถึงความส าคัญของการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร เพ่ือทราบปัญหาและความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียน  
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้และการแสวงหาข้อมูล 

- ครูแจกแบบเรียนและใบความรู้ให้กับผู้เรียนศึกษาไปพร้อมๆกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซัก-ถาม 
เนื้อหาในการกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - ครูสอน ค าศัพท์ วลี ไวยากรณ์ของบทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย การแนะน าตัว และการแนะน าตัว
ทางการทหารแก่ผู้เรียน จากแบบเรียนวิชา การพูดภาษาอังกฤษทางการทหาร 

- ครูให้ผู้เรียนชมตัวอย่างบทสนทนาจากอินเตอร์เน็ต: บทสนทนาการทักทาย การแนะน าตัว และการ
แนะน าตัวทางการทหาร  

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
 - ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกิจกรรมเรื่อง การพูดทักทาย การแนะน าตัว และการแนะน าตัวทางการทหาร
สถานการณ์ต่างๆ จากบทเรียนฯและบทสนทนาที่ครูให้ชมจาก YouTube และแต่งบทสนทนาส าหรับการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 - ครูเลือกสถานที่ให้กลุ่มผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการแสดงเรื่อง การพูดทักทาย การแนะน าตัว และ 
การแนะน าตัวทางการทหาร 
 - กลุม่ผู้เรียนเตรียมการแสดงและอุปกรณ์ ส าหรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานที่นั้นๆ  
 - กลุ่มผู้เรียนจัดกิจกรรมท าการแสดง เรื่อง การพูดทักทาย การแนะน าตัว และการแนะน าตัวทาง
การทหาร โดยมีครูและกลุ่มผู้เรียนอ่ืนๆ สังเกตและวิเคราะห์การแสดง 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล  
- ประเมินด้านความรู้จากใบงาน 
- ประเมินด้านทักษะจากงานกลุ่มและกิจกรรม 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
- จัดสถานที่ในการเรียน  
- สื่อ/อุปกรณ์ ได้แก่ บทความและวีดีทัศน์ในอินเตอร์เน็ต 
- แบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษทางการทหาร 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน  

การวัดและประเมินผล 
 - สังเกตจากการออกเสียงที่ถูกต้องของภาษาอังกฤษ 
 - สังเกตจากการพูด และการเลือกใช้ค าศัพท์ที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อเหตุการณ์และกาลเทศะ 
  - สังเกตจากไวยากรณ์ และการสื่อสารทางภาษา 
 - สังเกตจากอากัปกิริยา และความเป็นธรรมชาติของภาษา 
 
 



 
 

 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

............................................................................................................................. .................................. 
................................................................... ........................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
............................................................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

................................................................................................................................................................. ............ 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................... .................................................... 

............................................................................................................................. ................................................ 

.......................................................................................................................................................... ................... 

............................................................................................................... .............................................................. 

 

ลงชื่อ ....................................................ผู้สอน 
   (.................................................) 

 วันที่ ........... เดือน ................... พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
การทักทาย คือการเปิดประเด็นในการสนทนาอย่างหนึ่งท่ีท าให้มนุษย์มีการปฏิสัมพันธ์กัน

การทักทายส่วนใหญ่มักเร่ิมต้นด้วยการพูดว่า สวัสดีคะ/ครับ และกล่าวต่อไปว่า สบายดีหรือคะ/
ครับ แต่ต้องพิจารณาส่วนประกอบอื่นๆด้วย เช่น ความสนิทสนม อย่างไรก็ตามการทักทายไม่ควร
ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของกันและกัน และไม่ควรใช้ถ้อยค าให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจ  

 
 
 การทักทายแบบเป็นทางการ 
 Good morning  สวัสดีตอนเช้า 
     Good afternoon  สวัสดีตอนเที่ยง 
 Good evening  สวัสดีตอนเย็น 
 Good night  ราตรีสวัสดิ์ 
 
 การทักทายแบบไม่เป็นทางการ (เป็นกันเอง) 
 Hello / Hi  สวัสดี (กันเอง) 
 Hi all  สวัสดีทุกคน 
 Hi y’all (ไฮ โยว่)  สวัสดีทุกคน 
 ** ค าว่า Y’all เป็นภาษาสแลง (Slang) มาจากค าว่า you + all ค านี้ส่วนมากคนภาคใต้ของอเมริกา
หรือคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันมักพูดกัน 
 

 

ใบความรู้ที่ 1 
การทักทายและการแนะน าตัว 

การทักทาย  (Greeting) 



 
 

 
 การถามการทักทาย 
 How are you? (เน้นเรื่องสุขภาพ)  สบายดีไหม 
 How are you doing? (อเมริกัน)  สบายดีไหม 
 How do you do? (อังกฤษ)  สบายดีไหม 
 ** ถ้ามีคนถามประโยคนี้มักตอบกลับว่า How do you do? ซึ่งก็แปลว่าสบายดีเหมือนกัน 
 How’s it going? (เน้นความเป็นอยู่) สบายดีไหม 
 How have you been? (นานๆ เจอกันที) สบายดีไหม 
 
 การตอบการทักทาย 
 Fine, thanks, and you?     สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ 
 How do you do? สบายดี 
 Good.                                           สบายดี 
 Very well                                     สบายดีมาก 
 So so.                                           ก็ง้ัน ๆ 
 Not (too) bad                             ก็ไม่เลว 
 Great!                                         เยี่ยม, วิเศษ 
 ** การทักทาย Hi How are you? ในบางครั้ง ผู้ถามอาจไม่ต้องการค าตอบก็ได้ เช่น  
พนักงานขาย :  Hi How are you? Which dress do you want to buy? 
สมศรี :  That’s red dress. 
 
 ตัวอย่างท่ี 1 บทสนทนาการทักทาย 
Tom:  Good morning, Jane! How are you doing? 
Jane:   Good morning, Tom! I’m fine, thanks. How about you? 
Tom:   I’m fine, thank you. Where are you going? 
Jane:   I’m going to the library. Do you want to come? 
Tom:   Sorry. My class starts in five munities. 
Jane:  See you later. 
Tom:   Goodbye. 
 
 ตัวอย่างท่ี 2 บทสนทนาการทักทาย 
Adam: Hi! How do you do? 
Andy: Hi How do you do? 
Adam: Where are you? 
Andy: I will go to shopping 
Adam: Ok see you. 
Andy:  Bye. 
 



 
 

 
 
การแนะน าตัวเอง  คือการท าความรู้จักกับบุคคลท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือผู้มี

ความคุ้นเคยกันแต่ไม่สนิทสนมกันก็ได้ ซึ่งก่อนท่ีจะรู้จักกัน ย่อมจะต้องมีการแนะน าให้รู้จักกัน 
เพื่อคุยเรื่องอื่นๆ ต่อไป  

 

 การแนะน าตนเองแบบเป็นกันเอง 
  Hello. (ทักทาย) สวัสด ี
  My name’s ..... (บอกชื่อ) ฉันชื่อ ... 
  I’m from Thailand. (ข้อมูลเพ่ิมเติม) ฉันมาจากประเทศไทย 
  Glad to meet you.  ยินดีที่ได้รู้จัก 

  Nice to meet you too.  ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน 
 
การแนะน าตนเองแบบเป็นทางการ 

  Good morning. (ทักทาย) สวัสด ี  
  May I introduce myself?  ขออนุญาตแนะน าตัวเอง 
  Let me introduce myself.  ขออนุญาตแนะน าตัวเอง 
  My name is .... ฉันชื่อ .... 

  Nice to meet you.  ยินดีที่ได้รู้จัก 
 

 การแนะตัวแบบท่ัวๆไป 
  You can call me .... (ชื่อเล่น) คุณสามารถเรียกฉันว่า ... 
  I’me 18 years old. อายุ 18 ปี เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538 
  My birthday’s the 28th of August 1995.    เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538 

  My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao. 
  อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา 

การแนะน าตัวเอง  (Introduction) 



 
 

** การแนะน าตัวนั้น สามารถกระท าได้หลายแบบ ได้แก่ การแนะน าตัวเองกับบุคคลที่ 2 การแนะน าตัว
บุคคลที่ 2 ต่อบุคคลที่ 3 หรือการแนะน าตัวเองหน้าชั้นเรียนเป็นต้น 

 
 เพิ่มเติม   การกล่าวลาและการตอบรับ 
 การกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ 

 1. การกล่าวลาหลังพูดคุยกันแล้ว 
A : Good-bye. 
B : Good-bye.  

      See you later. 
   2. การกล่าวลาก่อนเดินทาง 

    2.1. กรณีส่งชาวต่างชาติเดินทางกลับบ้าน 
              A : Have a safe  journey back  home. 
              B : Thank you. 

         2.2. อาจพูดด้วยข้อความสั้น ๆ  
        A : Bon voyage! 
        B : Thank you. 

       3. การกล่าวลาทางโทรศัพท์ 
A : I’ll have a meeting in five minutes. Bye now.  
B : O.K. Bye. I’ll call you later. 

  4. การกล่าวลาหลังงานเลี้ยงเลิก 
        A : Thank you for this lovely meal.  
        B : You’re welcome. Bye. 
        A : Bye! 

  5. การกล่าวลาก่อนเข้านอน   
A : Good night. 
B : Good  night. 
A : Sleep well. Good  night. 
B : Thank you. Good night. 

  6. การตอบรับการกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ 
       - Good-bye. 
       - Bye. 
       - See you. 
       - Good night. 
       - See you later. 
       - I’ll call you later. 
 
 
 



 
 

 
 

 ตัวอย่างท่ี 1 บทสนทนาการแนะน าตัวเอง 
Let me introduce myself. My name is. Janthai  ฉันขออนุญาติแนะน าตัวเอง ดิฉันชื่อจันทร์ไทย 
My nickname is Som-O     ชื่อเล่นของฉันคือ ส้มโอ 
I am studying at ABCDEFG School.    ฉันก าลังศึกษาอยู่โรงเรียน ABCDEFG 
I am studying in grade 12.    ฉันก าลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่6 
My major was science – math.    สายการเรียนวิทย์คณิต 
I live in Khon Kaen.     ฉันอาศัยอยู่ที่ขอนแก่น 
I live with my parents.     ฉันอยู่กับพ่อแม่ 
I have two brother and a sister.   ฉันมีน้องชาย2คนและน้องสาวอีก1คน 
My hobby is drawing pictures.    งานอดิเรกของฉันคือวาดภาพ 
My favorite sport is karate.     กีฬาที่ฉันชื่นชอบคือกีฬาคาราเต้ 
 
 ตัวอย่างท่ี 2 บทสนทนาการทักทาย 
My name is Adam Porter    ฉันชื่อ อดัม พอตเตอร์   
You can call me Mo.     ชื่อเล่นของฉันชื่อ Mo 
I’m 18 years old.      ฉันอายุ 18 ปี 
My birthday is the 28th of August 1995.  เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538 
I’m studying at Amnatcharoen School.  ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอ านาจเจริญ  
I want to visit Japan, Korea, China Singapore and so on. 
อนาคต อยากไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์เป็นต้น 
My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao. 
อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา 
My favorite color is blue green and navy blue. 
สีที่ชอบ สีฟ้า เขียว น้ าเงิน 
My motto is ” not to be the future of the nation but to be the present time of the nation”. 
คติประจ าตัว จะไม่เป็นอนาคตของชาติ แต่จะเป็นปัจจุบันของชาติ 
 



 
 

 
 
 

 
การแนะน าตัวเองทางการทหาร เป็นขนมธรรมเนียมท่ีมีมาช้านาน เมื่อมีการย้ายมารับ

ราชการที่แห่งใหม่ ทหารจะมีการแนะน าตัวเองต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

  
การแนะน าตัวทางการทหาร 

 1. การทักทาย 
  Good morning, Sir  
  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า ในเครื่องแบบทหาร 
  Good morning, Madam 
  ภริยาผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า ในเครื่องแบบทหาร 
 ** หากภริยาของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่าเป็นทหาร ต้องใช้ค าว่า Sir ด้วยเช่นกัน 
  Good morning ladies and gentlemen. 
  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า ในในชุดไปรเวท (แบบทั่วไปอย่างสุภาพ) 
 ** ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานที่ หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่าอยู่ในสถานที่
ราชการ ก็ควรใช้ Sir หรือ Madam  
  Good morning, everyone. / Hi, everyone / Hi all 

การแนะน าตัวเองทางการทหาร  (Military’s Introduction) 



 
 

  ผู้มียศน้อยกว่าหรือเทียบเท่า (เป็นกันเอง) 
 2. การแนะน าชื่อ – ยศ ต าแหน่ง และสังกัด 

 My name is Sgt. ………….. I'm a commander of ……….…. of …………… 
 ยศ (เขียนเต็มหรือเขียนย่อได้แต่ต้องอ่านเต็ม) ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งและสังกัด  
 ** การแนะน าตัวเองต้องเป็นภาษาสุภาพและทางการทั้งสิ้น 

ตัวอย่างท่ี 1 การแนะน าตัวเองทางการทหาร 
Good morning, Sir! 
I am Sgt. Adam Porter. I'm a commander of budget clerk of 3rd Army Support Command. 
I work about controlling budget at budget branch of 3rd Army Support Command. Sir! 
 
 
 

 
การรายงานแบบทหาร คือการรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงความ

ปกติและความไม่ปกติประจ าวัน และการแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การเคารพ      
ธงชาติ ขึ้น – ลง เป็นต้น 

 
ตัวอย่างท่ี 2 การการายงานตัวทางการทหาร 

1. การรายงานในการรวมพลประจ าวันของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
 -  Attention!  Respect, Commanding General, 3rd Army Support Command 
  แถว – ตรง, แสดงความเคารพ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
  Present, Arms, I am Capt. Adam Porter 
   ตรงหน้า, วันทยหัตถ์  กระผม ร้อยเอก อดัม พอตเตอร์    
   Active duty officer for 3rd Army Support Command 
  เป็นนายทหารเวร กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
   90 Soldiers ready for the briefing. Sir 
   ได้น าก าลังพลมารับฟังค าชี้แจ้งมีจ านวนยอดทั้งสิ้น 90 นาย ครับ 
   Parade, Rest 

การรายงานแบบทหาร (Military’s Reporting) 



 
 

   ตามระเบียบ, พัก 
 2. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของนายทหารเวร 

 -  I am Capt. Adam Porter 
  กระผม ร้อยเอก อดัม พอตเตอร์  
   Active duty officer for 3rd Army Support Command 
  เป็นนายทหารเวรประจ ากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
   The situation is in normal. Sir  
   ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ 
 
 

 3. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของเสมียนเวร 
 - I am Sgt. Andy Walker 
  กระผม สิบเอก แอนดี้ วอคเกอร์ 
   Active duty Clerk for 3rd Army Support Command 
  เป็นเสมียนเวรประจ ากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
   The situation is in normal. Sir  
   ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ 

 4. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของสิบเวรกองร้อย 
 -   I am Sgt. Oliver Peter 
  กระผม สิบเอก โอลิเวอร์ ปีเตอร์  
   Active duty Sergeant for Headquarters Company 3rd Army Support  
  Command 
  เป็นนายสิบเวรกองร้อยกองบังคับการ ประจ ากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
  The situation is in normal. Sir 
   ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ 

 5. การแสดงการเคารพธงชาติ 
  - Respect the national anthem. Attention! .... Parade, rest 

   ท าความเคารพธงชาติ แถวตรง...(ร้องเพลงชาติไทย)...ตามระเบียบพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

เหล่าทหารบกไทย (Royal Thai Army Corps) มี 17 เหล่า 
เหล่ารบ (Combat Corps/Branch Of Service)  
เหล่าทหารราบ  (ร.)  Infantry Corps  
เหล่าทหารม้า  (ม.)  Cavalry Corps  
 
เหล่าสนับสนุนการรบ (Combat Support Corps/Branch Of Service)  
เหล่าทหารปืนใหญ่  (ป.)  Artillery Corps  
เหล่าทหารช่าง  (ช.)  Engineer Corps  
เหล่าทหารสื่อสาร  (ส.)  Signal Corps  
เหล่าการข่าว  (ขว)  Intelligence Corps  
 
เหล่าช่วยรบ (Combat Service Support Corps/Branch Of Service)  
เหล่าทหารพลาธิการ  (พธ.)  Quartermaster Corps  
เหล่าทหารการเงิน  (กง.)  Finance Corps  
เหล่าทหารพระธรรมนูญ  (ธน.)  Judge Advocate General’s Corps (JAGO) 
เหล่าทหารขนส่ง  (ขส.)  Transportation Corps (TC)  
เหล่าทหารแพทย์  (พ.)  Medical Corps (MC)  
เหล่าทหารการสัตว์  (กส.)  Veterinary Corps (VC)  
เหล่าทหารสรรพาวุธ  (สพ.)  Ordnance Corps (OC)  
เหล่าทหารสารบรรณ  (สบ.)  Adjutant General Corps (AGC)  
เหล่าทหารสารวัตร  (สห.)  Corps of Military Police (CMP)  
เหล่าดุริยางค์  (ดย.)  Band Corps 
เหล่าทหารแผนที่  (ผท.)  Survey Corps  
 
เหล่าพิเศษ (Special Corps/Branch Of Service)  
เหล่าเสนาธิการ  (สธ.)  General Staff Corps  
 
[หมายเหตุ: พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง คือ นายทหารที่จบหลักสูตรเสนาธิการแล้ว และปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายเสนาธิการที่ครองยศไม่ถึงพันเอกอัตราเงินเดือนพิเศษต้องติดเครื่องหมายเหล่าเดิมของตนเองแทนที่
จะเป็นเครื่องหมายเหล่าเสนาธิการ] 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 1. ให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนา โดยการใช้ ค าถามหลัก (key questions) เป็นตัวด าเนินเรื่อง 
อย่างน้อย 4 ค าถามหลัก ได้แก่ เรื่องอะไร ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร เป็นต้น 

2. จัดกิจกรรมการแสดงโดยจ ารองเหตุการณ์จากบทเรียนท่ี 1 เร่ืองการทักทายและการ
แนะน าตัว  
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ใบงานที่ 1 
การทักทายและการแนะน าตัว 


