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This is not a word-for-word transcript  

 

Clare 
สวัสดีและขอต้อนรับสู่ Essential English Conversation รายการที่น าเสนอบทสนทนา

ส าหรับผู้ที่ก าลังเริ่มเรียนภาษาอังกฤษค่ะ ในคลิปน้ี แคลร์จะชวนคุณมาทบทวนบท

สนทนาเกี่ยวกบับ้านพักอาศัย จากท้ัง 4 ตอนที่แล้ว มาฟังเพื่อนสองคนคุยกันเลยค่ะ  

  

Phil:  Do you live in a house? 

Sian:   Yes. My house has three bedrooms and one bathroom. 

Phil:  Are there any paintings in your living room? 

Sian:   Yes, there is a painting next to the window. 

Phil:  Are there any apples in your fridge? 

Sian:   No, there aren’t any apples in my fridge. 

Phil:  Is there any milk in your fridge? 

Sian:   Yes, there is some milk in my fridge. 

Phil:  Do you like your house? 

Sian:  No, I don’t. The kitchen is not big enough and the bathroom is too old. 

Phil:  Sorry to hear that. 

 

Clare 
ต่อไปมาฝึกพดูตามโจทยก์นันะคะ พยายามตอบเป็นภาษาองักฤษใหไ้ด ้ก่อนท่ีจะไดย้นิเฉลยนะคะ ขอ้แรกเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชนิดของท่ี
อยูอ่าศยัค่ะ  

ใหถ้ามวา่ ‘คุณอาศยัอยูใ่นบา้นหรือเปล่า’ 

 

Insert 

Do you live in a house? 

 

Clare  

ขอ้ต่อไปค่ะ ใหต้อบวา่ ‘ใช่ บา้นของฉนัมีสามหอ้งนอน หน่ึงหอ้งน ้า’ 
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Insert 

Yes. My house has three bedrooms and one bathroom. 

 

 

Clare 

ขอ้ท่ีสามนะคะ ใหถ้ามวา่ ‘ในตูเ้ยน็ของคุณมีแอปเปิลบา้งไหม’ 

 

Insert 

Are there any apples in your fridge? 

 

Clare 

เยีย่มมากเลยค่ะ ต่อไป ใหถ้ามวา่ ‘ในตูเ้ยน็ของคุณมีนมบา้งไหม’ 

 

Insert 

Is there any milk in your fridge? 

 

Clare 

ในภาษาองักฤษ ถา้จะถามวา่ ‘คุณชอบบา้นของคุณไหม’ ตอ้งพดูอยา่งไรคะ 

 

Insert 

Do you like your house? 

 

Clare 

ใหต้อบวา่ ‘ไม่ ฉนัไม่ชอบ หอ้งครัวใหญ่ไม่พอ และหอ้งน ้าเก่าเกินไป’ 

 

Insert 

No, I don’t. The kitchen is not big enough and the bathroom is too old. 

 

Clare 

และสุดทา้ย ใหพ้ดูวา่ ‘เสียใจท่ีไดย้ินเช่นนั้น’ 

 

Insert 

Sorry to hear that. 

 

Clare 
เก่งมากเลยค่ะ ฟังบทสนทนาทั้งหมดอีกคร้ัง เพ่ือตรวจค าตอบนะคะ 
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Phil:  Do you live in a house? 

Sian:   Yes. My house has three bedrooms and one bathroom. 

Phil:  Are there any paintings in your living room? 

Sian:   Yes, there is a painting next to the window. 

Phil:  Are there any apples in your fridge? 

Sian:   No, there aren’t any apples in my fridge. 

Phil:  Is there any milk in your fridge? 

Sian:   Yes, there is some milk in my fridge. 

Phil:  Do you like your house? 

Sian:  No, I don’t. The kitchen is not big enough and the bathroom is too old. 

Phil:  Sorry to hear that. 

 

Clare 
ง่ายนิดเดียวค่ะ น้ีก็คุยเร่ืองท่ีพกัอาศยัเป็นภาษาองักฤษกนัไดแ้ลว้นะคะ อยา่ลืมน าไปฝึกบ่อยๆ ดว้ย แลว้กลบัมาฟังบทสนทนาส าหรับ
ฝึกภาษาองักฤษกนัไดใ้หม่ในคลิปหนา้ค่ะ Bye!  

 


