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ground you 
eir concerns
as equals. 
atter who th
nd develop 
em. Be com
ou, just bec

entation Te
 and your c
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ฝึกการล
การใช้ภา

  Let your 
of figures 
audience. S
  Never co
audience ti
parts of the
  Welcome
question, it
to learn mo
your audien
  Finish s
Look at th
your words
  Enjoy th
experience 
pleasure in

 การ
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e main point
h your visu
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เบื่อในการเรีย
"Shalala L
NGABOYS 
mind and he
and the nigh
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Don’t put lo
 all the text
bably briefly
 showing a
rief commen

 When me
 interest in
tunity to ge

o finish, slo
al words s
onger. Smile
eing an ef
message to
oes it well. 

ออกเสียงคําที
สียงสูงเสียงต
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m thinkin' of 
s shine abo
 truly love h
when he he

he morning. 
unshine. 
ening. 
you. 
 feel like cr
 try it togeth
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ฯ การเรี
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พูดคุยเกี
วัฒนธรร
หรือควา
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with? S

do you 

accepta

people 
where 
beliefs 
money 
America
in many

If

Som

 การ
รียนรู้เทคนิค
นินชีวิต วัฒน
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Handshake 
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Kissing 
 kiss? How
Touching D
able touch s
Proximity D
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 avoid the to
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 you earn q
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My hea
Oh 

S

f your love'
Sing along
me sweet d
Shout it sw

My hea
Oh 

S
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นธรรม ศาส
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Shalala lala,

Shalala la
s gone aw

g maybe onc
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ce maybe t
 knows he'
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ครือข่ายการเ
ละวิธีการใน
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l at ease d
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ll return an
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a just for y

ส่ือสารกันระ
เข้าสังคมเป็น
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เทศท่ีถูกต้อง 
รจัดระเบียบว
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Answer
 
 
 
 

- Could w
- Would it
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- Could w
- Would h
Saying that
- Sorry, I 
- I’m afraid
- I’m afraid
- I’m a bit 
Saying that
- Sounds 
- Yes, tha
- Yes, tha
- Yes, I ca
 
Confirming 
- See you
- So, I loo
- So that’s
 
Agreeing th
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- Let’s lea
- How lon
- The mee
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- It’ll be n
- I’m lookin
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d take abou
oking forwar
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intment at t
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าเป็น เพื่อท่ีจ
ข้อความ  กา

ing/afternoo
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ารฝากข้อควา

on/evening 
u? 

ng. 

rnoon next 
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น 
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การเขียน
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 Can
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 I’m 
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 Nice
 I did
 It’s 
 Can
 I’m 
 The
 I’m 
 It’s 
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 I’ll p
 Let 
 I’ll t
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 I’ll t
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 Do 
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 Sor
 I co
 I’m 
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lo, Three fiv
w can I help
w many I he
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 I speak to 
ike to spea
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 you know 
hat Diana? 
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n I ask) wh
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 calling in c
e reason I’m
 phoning/ca
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p you? 
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 when he’s 
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e you? 
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….. 
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ee if someo
ber for you
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o one one. 
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. 
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ease? 
? 
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……. 

ain! 
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. 
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…. 
 

……. 
one’s availa
u. 
…… 
 

that again? 
hat? 
se. 
 
fraid. 
nglish very

มายสําหรับก
ศ ต้องมีแบบ

 

 of company

…….? 
 

ble (to) ……

 

 well  

การประชุมเป
บแผนท่ีเข้าใจ

y) 

… 

ป็นส่ิงสําคัญ
จง่าย การใช้
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I detail 
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Date an
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Includin
Barbara
Years, 
 
I will se
time. I 
future. 
 
With be
 
Yours s
Uwe Ti

จัดทํารา
กระชับเข

M
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A
 

1.
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2
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