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Clare 

สวสัดีค่ะ คุณก ำลงัฟัง How do I... กบัแคลร์และฟิลนะคะ 

Phil 

Hello, everybody. Welcome! 

Clare 

วนัน้ีเรำจะมำฝึกภำษำองักฤษในหวัขอ้กำรนดัหมำยค่ะ เร่ิมดว้ยกำรฟังบทสนทนำก่อนนะคะ และไม่ตอ้งเป็นห่วงหำกไม่เขำ้ใจทั้งหมด เด๋ียวเรำ
จะมำอธิบำยอยำ่งละเอียดเลยค่ะ เวลำฟังคร้ังแรก ให้พยำยำมจบัใจควำมนะคะ วำ่เขำนดัไดส้ ำเร็จหรือเปล่ำ 

Inserts 

Can I book an appointment for next Monday afternoon, please? 

Yes, how about at 2pm? 

Perfect. See you then. 

Clare 

นดัไดส้ ำเร็จนะคะ! ฟิล เรำมำอธิบำยภำษำท่ีใชพ้ดูนดัหมำยกนัเลยค่ะ 

Phil 

Yes, good idea! 

Clare 

ผูพ้ดูคนแรก ตอ้งกำรขอลงเวลำนดัหมำยนะคะ เขำพดูวำ่อยำ่งไร ไปฟังกนัอีกคร้ังค่ะ 

Insert 

Can I book an appointment for next Monday afternoon, please? 

Phil 

Yes, we use the phrase ‘Can I’ and combine it with ‘book an appointment’ to make this 

request. Let’s practise it together. Repeat after me. ‘Can I book an appointment?’ 

Clare 

สงัเกตไหมคะวำ่ ตอนทำ้ยประโยคท่ีบอกเวลำนดัหมำย เขำพดูว่ำ for next Monday afternoon หรือ at next Monday 

afternoon? 
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Insert 

Can I book an appointment for next Monday afternoon, please? 

Phil 

It was ‘for’ next Monday afternoon. 

Clare 

ใช่ค่ะ เวลำตอ้งกำรขอนดัหมำย เรำใช ้for นะคะ ส่วน next ในท่ีน้ีหมำยถึงสปัดำห์หนำ้ 
จำกนั้นก็บอกวนัและเวลำ เช่น morning ตอนเชำ้ afternoon ตอนบ่ำย evening ตอนค ่ำ ดงันั้น หำกตอ้งกำรขอนดัหมำย เป็นวนั
องัคำรช่วงค ่ำ ก็ตอ้งพดูว่ำ? 

Phil 

You would say: Can I book an appointment for next Tuesday evening, please?             

Let’s practise the whole question together. Listen and repeat after me. 

Can I book an appointment for next Monday afternoon, please? 

Clare 

ต่อไป ฟังประโยคท่ีสองค่ะวำ่ผูพ้ดูคนท่ีสองเสนอเวลำนดัอยำ่งไร 

Insert 

Yes, how about at 2pm? 

Clare 

เขำเสนอเวลำบ่ำยสองค่ะ โดยใชว้ลี how about... หมำยถึง ‘ถำ้เป็น’ ซ่ึงน่ีคือวลีท่ีใชไ้ดก้บัเวลำจะเสนออะไรก็ตำมนะคะ 

Phil 

Let’s practise suggesting the time of the appointment. Listen and repeat after me. 

How about at 2pm? 

Clare 

แลว้ในประโยคสุดทำ้ย เขำตอบตกลงกบัเวลำนดัหรือเปล่ำ ฟังกนัเลยค่ะ 

Insert 

Perfect, see you then. 

Phil 

She agreed! 

Clare 

ใช่แลว้ เขำพดูวำ่ perfect แปลวำ่เหมำะมำก see you then แลว้พบกนัตำมเวลำนั้น ซ่ึงค  ำว่ำ then ก็หมำยถึง ‘เวลำนั้น’ หรือบ่ำย
สองโมงนัน่เองค่ะ 
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Phil 

Let’s practise that final phrase. Repeat after me. 

See you then. 

Great, now it’s time for some practice! 

Clare 

OK ให้ฝึกพดูวำ่ขอนดัหมำย เป็นวนัพธุหนำ้ ช่วงบ่ำยค่ะ อยำ่ลืมใชค้  ำวำ่ please ดว้ยนะคะ พดูให้ทนัก่อนท่ีฟิลจะเฉลยนะคะ 

Phil 

Can I book an appointment for Wednesday afternoon, please? 

Clare 

ต่อไปค่ะ ให้ตอบค ำถำมเม่ือก้ี โดยเสนอเวลำนดัตอนบ่ำย 4 โมงนะคะ 
จำกนั้นเปรียบเทียบค ำตอบกบัเสียงฟิลค่ะ 

Phil 

Yes, How about at 4pm? 

Clare 

เก่งมำกค่ะ เรำมำตอบตกลงกบัเวลำนดัเลยค่ะ ให้ใชค้  ำวำ่ perfect ข้ึนตน้ดว้ยนะคะ และพดูให้ทนัก่อนฟิลจะเฉลยนะคะ 

Phil 

Perfect. See you then. 

Great, now you’re ready to make an appointment! 

Clare 

Well done, and please join us next time for more How do I… Bye! 

Phil 

Goodbye! 

 


