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Exercise 1:  Fill in the blanks with letters to form words that fit the given clues. 

Afterwards, solve the mystery word below, using the letter codes. 

1. A person who has this disease should avoid eating too much sugar. (8 letters) 

 I    T   

   4    13 

2. This is the act of rubbing and kneading parts of the body for relaxation. (7 letters) 

     G  

9 5  14    

3. This refers to either of the two parts of the body between the top of each arm and the 

neck. (8 letters) 

  O    E  

 1   6   11 

4. This is what a woman is when she has a baby in her body. (8 letters) 

 R    A   

10  12      

5. This serious disease is caused by growths of cells in the body that kill normal body cells. 

(6 letters) 

  N    

7    2  

6. Most women experience this every month. (6 letters) 

P      

  3  8  

MYSTERY WORD 

               

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 
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Exercise 2: Part One: Identify who is more likely to say the following statements. Put 
(M) in front of those said by masseurs/masseuses and (C) in front of 
those said by customers 

 

__________ (a) What kind of massage do you have? 

__________ (b) What kind of massage would you like? 

__________ (c) How much does it cost? 

__________ (d) How many hours of massage would you like? 

__________ (e) Do you have any medical condition? 

__________ (f) Should I lie on my stomach? 

__________ (g) Could you apply more pressure? 

 
Part Two:  Match the questions in Part One with the answers below. 
1.  

Masseuse: __________________________________________________________________ 
Customer: I have high blood pressure. Is that a problem? 
 
2.  
Customer: __________________________________________________________________ 
Masseuse: Yes, sure. Please let me know if it hurts. 
 
3.  
Customer: __________________________________________________________________ 
Masseuse: No, on your back first. 
 
4.  
Customer: __________________________________________________________________ 
Masseuse: We have foot massage, Thai massage, and herbal massage. 
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5.  
Customer: __________________________________________________________________ 
Masseuse: It’s 350 baht per hour. 
 
6.  
Masseuse: __________________________________________________________________ 
Customer: I’ll try the foot massage. 
 
7.  
Masseuse: __________________________________________________________________ 
Customer: I’ve never had a massage before, so maybe just half an hour for me first. 
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Exercise 3:  Part One: Look at the following sentences that you can use to ask about 
prices. Underline what the four questions have in common. 

How much is the book?    It’s 150 baht. 
How much are the lamps?    They’re 400 baht. 
How much does the candle cost?   It costs 25 baht. 
How much do the shoes cost?   They cost 600 baht. 
 
When you want to ask about prices, you can start your question with “_____ _____.” 
 
Part Two:  Now, look at the sentences above again and notice how the questions for 

singular and plural nouns are different. Then, complete the dialog 
below. 

 
1.  A:  ____________________________________________? 

B:  They are 450 baht. 
 

 Eyeglasses- 450 baht  
 
2. 

 

A:  How much do these gloves cost? 
B:  ____________________________________________. 
 

 Gloves - 300 baht  
 
3. 

 

A:  ____________________________________________? 
B:  It costs 199 baht. 
 

 Book - 199 baht  
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แบบฝึกหัดเพิ่มเติม: จ่ายตลาด 
 

1. ครูแสดงรายการของ 20 อย่าง (โดยไม่บอกราคา) ให้นักเรียนเลือกของที่ตนต้องการซื้อ 5 อย่างและจดใส่

กระดาษไว้ 

 

2. จากนั้น ให้ครูแจกสลากชื่อสินค้าพร้อมราคา 1 ใบให้นักเรียนแต่ละคนแบบสุ่ม (อาจท าเป็นสลากพับเพ่ือ

ไม่ให้นักเรียนเห็นด้านใน) ก าชับไม่ให้นักเรียนแสดงสลากของตนให้เพ่ือนเห็น 

 

3. จากนั้น ให้นักเรียนเดินไปถามเพ่ือนว่ามีสินค้าท่ีตนต้องการไหม และถ้ามี ราคาเท่าไร เน้นให้ใช้โครงสร้าง

ถามราคาด้วย How much (เช่นในกิจกรรมท่ี 3) นักเรียนที่ถูกถามก็ต้องตอบด้วยโครงสร้างที่ใช้บอกราคา

เช่นกัน (เช่นในกิจกรรมที่ 3) ให้เวลานักเรียน 7 นาทีเพ่ือตามหาของที่ตนต้องการให้ครบ จากนั้นให้

นักเรียนค านวณราคาท่ีตนต้องจ่าย 

ตัวอย่าง 

Student A: Do you have pork? 

Student B: Yes, I do. 

Student A: How much is it? 

Student B: It’s 130 baht. 
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4. ครูแสดงชื่อสินค้าและราคาทั้งหมดให้นักเรียนเห็น จากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบว่าตนเองค านวณไว้ถูก

หรือไม่ 

 

1. Broom 60 baht 11. Bananas 50 baht 

2. Fish 100 baht 12. Trousers 250 baht 

3. Cup 40 baht 13. Pork 130 baht 

4. Notebook 25 baht 14. Cabbage 35 baht 

5. Salt 10 baht 15. Milk 40 baht 

6. Sandals 129 baht 16. Egg noodles 32 baht 

7. Soap 14 baht 17. Shampoo 70 baht 

8. Fish sauce 27 baht 18. Chicken 80 baht 

9. Tomatoes 30 baht 19. Pot 299 baht 

10. Sugar 25 baht 20. Cooking oil 27 baht 

 


