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Repeat word families lesson plan
เป้าหมาย: นักเรียนสามารถออกเสียง สะกดคํา เขียนเเละบอกความหมายของคําศัพท์ใน Word family ท่ีกําหนดได้

เเยกบัตรภาพเป็นกลุ่มของสระได้ เข้าใจประโยคที่ใช้ในบทเรียน

หัวข้อ: หนังสือเรื่มต้นด้วยการทบทวน Word family ออกเสียง เขียนเเละบอกความของคําศัพท์ จากวิดีโอด้วย

ประโยค What is this in English? เเละ What is this in Thai? ทบทวนท่าทางของ phonic จากคําศัพท์ผ่าน

วิดีโอ เรียนรู้การสะกดคําศัพท์ผ่านวิดีโอ เรียนรู้การเเยกบัตรภาพเป็นกลุ่มของสระ เรียนรู้คําศัพท์คู่ Pairs of words

นักเรียนจะได้เรียนรู้การฟัง การอ่านออกเสียง การเขียน เเละบอกความหมายของประโยคผ่านการทํากิจกรรมต่างๆ

สัปดาห์ :

Day 1 : ทวบทวนคําศัพท์ใน Word family จากวิดีโอด้วยการใช้ประโยค What is this in English? เเละ What is

this in Thai? ทบทวนท่าทางของ Phonic จากวิดีโอ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการฟัง การเขียนคําศัพท์ เเละบอก

ความหมายของคําศัพท์ผ่านการทํากิจกรรมต่างๆ

Day 2 : ทบทวนการสะกดคําใน Word family จากวิดีโอ ทบทวนคําศัพท์ด้วยการใช้ประโยค What is this?

กิจกรรมเเยกบัตรภาพเป็นกลุ่มของสระ a, e, i, o, u เรียนรู้คําศัพท์คู่ Pairs of words นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการ

ฟัง การเขียนคําศัพท์ การสะกดคํา เเละบอกความหมายของคําศัพท์ผ่านการทํากิจกรรมต่างๆ

Day 3 : ครูเเนะนํา Mind map ด้วยการเปิดวิดีโอให้นักเรียนเเล้วยกตัวอย่างวิธีการทํา Mind map อย่างง่ายด้วย

การเเยกคนในห้องเรียน คือ เเก่นใหญ่เป็นสมาชิกในห้องเรียนเเล้วเเบ่งออกเป็นสามก่ิงคือ เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายเเละ

ครู กิจกรรมกลุ่มเเบ่งนักเรียนกลุ่ม ๆ ล่ะ 3-4 คน เเต่ละกลุ่มทํา Mind map เเยกคําศัพท์สิ่งมีชีวิตเเละไม่มีชีวิตใน

Words family จากใบงานคําศัพท์ท่ีครูเเจกให้เเต่ละกลุ่ม

Day 4 : กิจกรรมให้นักเรียนคิดด้วยการโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเล้วให้นักเรียนได้คิดว่าภาพที่นักเรียนเห็นคือภาพอะไร

นักเรียนต้องตอบว่า สนามเด็กเล่น (play ground) ทบทวนการเขียนคําศัพท์ “banana” ผ่านการออกเสียงออกช้า ๆ

ให้นักเรียนฟังว่าเป็นเสียง phonic ของตัวอักษรใด ทบทวนทิศทางการเขียนของตัวอักษร ทบทวนคําศัพท์ใน Word

family ผ่านการฟัง เขียน สะกดคําเเละบอกความหมายของคําศัพท์ เเละทําเเบบประเมิน ในการประเมินการออก

เสียงหน้า 32 ถ้าเวลาไม่พอให้ครูทดสอบนักเรียนในชั่วโมงต่อไปเพิ่ม
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Day 1
ทวบทวนคําศัพท์ใน Word family จากวิดีโอด้วยการใช้ประโยค What is this in English? เเละ What is this in
Thai? ทบทวนท่าทางของ Phonic จากวิดีโอ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการฟัง การเขียนคําศัพท์ เเละบอกความหมาย
ของคําศัพท์ผ่านการทํากิจกรรมต่างๆ
วิดีโอ : ให้ครูอธิบายความหมายของประโยคต่อไปนี้ ‘What is this in English? นี่คืออะไรในภาษาอังกฤษ’ เเละ
‘What is this in Thai? นี่คืออะไรในภาษาไทย’ ก่อนเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เม่ือนักเรียนเข้าใจความหมายของ
ประโยคเเล้ว ครูจึงเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ในวิดีโอ 2 ภาพเเรกจะเป็นตัวอย่างการถามเเละตอบจากประโยคที่ครูได้
อธิบายให้นักเรียนฟัง จากนั้นในภาพถัดไปให้นักเรียนตั้งใจฟังคําถาม เเละตอบให้ถูกต้องว่าคําถามต้องการให้นักเรียน
ตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยครูต้องกดหยุดหลังจากท่ี ในวิดีโอได้ถามคําถามนักเรียนเเล้ว เพื่อให้นักเรียน
ได้คิดเเละตอบ เม่ือนักเรียนตอบเเล้วให้ครูเล่นวิดีโอต่อไปเเละจะมีคําตอบของคําถามอยู่ท่ีมุมบนขวาของวิดีโอ ให้ครู
ทําไปเรื่อยๆจนครบทุกภาพในวิดีโอ
เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละให้ครูถามสลับคําถามกับนักเรียนว่า “What is this in English – What is this
in Thai” ให้นักเรียนดูภาพเเละฟังคําถามจากครูอย่างตั้งใจก่อนตอบคําถาม ให้ครูสุ่มนักเรียน 1-4 คน ตอบคําถาม
ท้ัง 4 ภาพ
เรียนรู้ : ให้นักเรียนนําสมุดเเละดินสอขึ้นมา ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ให้นักเรียนตั้งใจฟังเสียงของคําศัพท์ต่อไปนี้
จากนั้นเขียนคําศัพท์ท่ีนักเรียนได้ยินลงสมุด ตัวอย่างเช่น ถ้านักเรียนได้ยินเสียง ‘pen’ ให้นักรียนเขียน ‘pen’ เป็น
ต้น มีคําศัพท์ทั้งหมด 10 คํา ให้ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง 2-3 รอบ เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จเเล้วให้ดูเฉลยที่หน้าถัดไป
เรียนรู้ : เม่ือนักเรียนเขียนคําศัพท์ท้ัง 10 คําเสร็จเเล้ว ให้นักเรียนตรวจคําตอบของตนเองว่าเขียนถูกต้องหรือไม่ ถ้ามี
คําใดท่ีนักเรียนเขียนผิดให้นักเรียนเเก้ไขให้ถูกต้อง
เรียนรู้ : เม่ือนักเรียนตรวจคําศัพท์เเละเเก้ไขให้ถูกต้องเเล้ว ครูเลือกนักเรียน 2 คนออกมาหน้าช้ันเรียน ให้นักเรียนคน
เเรกออกเสียงคําศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนๆในห้องเรียนต้องช่วยกันเเปลเป็นภาษาไทย เเละให้นักเรียนคนท่ีสอง
ออกเสียงคําศัพท์เป็นภาษาไทย เพื่อนๆในห้องเรียนต้องช่วยกันออกเสียงคําศัพท์นั้นเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นให้
นักเรียนทุกคนช่วยกันออกเสียงคําศัพท์เเละเเปลความหมายของคําศัพท์ท้ังหมดท่ีนักเรียนได้เขียนลงสมุดช่วยกัน
ทบทวน : ครูสรุปเนื้อหาท้ังหมดท่ีนักเรียนได้เรียนมา คือนักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ “Word family” เป็น
ภาษาอังกฤษเเละความหมายของคําศัพท์ท่ีเป็นภาษาไทย จากคําถาม “What is this in English?” (สิ่งนี่เรียกว่า
อะไรในภาษาอังกฤษ) – What is this in Thai? (สิ่งนี่เรียกว่าอะไรในภาษาไทย)” เเละเขียนคําศัพท์เเละความหมาย
ของคําศัพท์ท่ีนักเรียนได้ยินลงสมุด จากนั้นตัวเเทนนักเรียน 2 คน ออกมาหน้าชั้นเรียนอ่านออกเสียงคําศัพท์เป็น
ภาษาอังกฤษเเละภาษาไทย เพื่อนๆช่วยกันเเปลคําศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเเละภาษาไทยเเละช่วยกันออกเสียงคําศัพท์เ
เละคําเเปลของคําศัพท์ท่ีนักเรียนได้เขียนลงสมุดช่วยกัน
วิดีโอ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เม่ือนักเรียนดูจบเเล้ว ครูให้นักเรียนนําสมุดเเละดินสอออกมา เเละอธิบายให้
นักเรียนฟังว่าจากวิดีโอท่ีนักเรียนได้ดู ท่าทางท่ีนักเรียนเห็นคือท่าทางของคําศัพท์อะไร ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์จาก
ท่าทางท่ีนักเรียนเห็นลงสมุด ถ้านักเรียนยังเขียนไม่ได้ให้ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูซํ้าอีกรอบ
Worksheet : ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คําศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง Beginner 1/6 Worksheet01 สามารถดูเฉลยได้
ท่ีนี่
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Day 2
ทบทวนการสะกดคําใน Word family จากวิดีโอ ทบทวนคําศัพท์ด้วยการใช้ประโยค What is this? กิจกรรมเเยก
บัตรภาพเป็นกลุ่มของสระ a, e, i, o, u เรียนรู้คําศัพท์คู่ Pairs of words นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการฟัง การเขียน
คําศัพท์ การสะกดคํา เเละบอกความหมายของคําศัพท์ผ่านการทํากิจกรรมต่าง ๆ
วิดีโอ : ครูเปิดวิดีโอวิธีการสะกดคําศัพท์ให้นักเรียนดู เเละอธิบายให้นักเรียนฟังว่าวิธีการสะกดคําศัพท์มี 2 วิธี คือ 1.
การสะกดเเบบปกติทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนจําเเละออกเสียงของตัวอักษรได้อย่างเเม่นยํา โดยใช้วิธีการสะกดตามตัวอักษร
ด้วยเสียง phonic (c-a-t, cat) ดังตัวอย่างเด็กผู้ชายในวิดีโอ เเละวิธีท่ี 2 การสะกดตาม Word family เม่ือผู้สอน
ต้องการเน้นให้นักเรียนเข้าใจเรื่องนี้ คือเริ่มจากการสะกด ‘at’ เช่น (a-t at, c-at cat) ดังตัวอย่างเด็กผู้หญิงในวิดีโอ
จากนั้นเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอีกรอบ เเละให้นักเรียนออกเสียงสะกดคําศัพท์ตามวิดีโอ
เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่านักเรียนออกเสียงคํานี้ได้ไหม ถามต่อว่านักเรียนสะกดคํานี้ได้ไหม เเละรู้ไหมว่าคํานี้เเปลว่า
อะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้วครูจึงอธิบายว่าจากวิดีโอท่ีนักเรียนได้ดู มีวิธีการสะกดคําได้ 2 วิธี ครูให้นักเรียนสะกด
คําศัพท์อีกรอบด้วยวิธีการสะกดตาม Word family “o-p op, h-op hop”
เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่า “What is this?” นักเรียนต้องตอบว่า “bug” เม่ือนักเรียน
ตอบเเล้วให้นักเรียนสะกดคําตาม Word family “u-g ug, b-ug bug” พร้อมกับบอกความหมายของคํานั้น ให้ครู
ถามเลื่อนสไลด์นักเรียนไปจนครบทุกภาพ หรือครูจะสุมถามนักเรียนเป็นรายบุคคล เม่ือนักเรียนคนท่ีถูกสุ่มถามตอบ
ได้เเล้ว ให้นักเรียนทุกคนช่วยสะกดคําศัพท์นั้นซํ้าอีกก่อนจะสไลด์ภาพถัดไป
กิจกรรมเเยกคําศัพท์เป็นกลุ่มสระ : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม จากนั้นเเจกกระดาษภาพให้นักเรียนตัดเป็นบัตร
ภาพเเละเเยกบัตรภาพตามกลุ่มของ Word family เม่ือนักเรียนเเยกเสร็จเเล้วให้นักเรียนนําภาพมาเเปะลงใน
กระดาษเป็นกลุ่มของ Word family ตามท่ีนักเรียนเเยกไว้ จากนั้นให้เเต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานของตนเอง
หน้าชั้นเรียน Beginner1_6 cards01 v2
เรียนรู้ : ให้นักเรียนนําสมุดเเละดินสอขึ้นมา เเละอธิบายให้ฟังว่า ให้นักเรียนฟังเสียงของคําศัพท์ต่อไปอย่างตั้งใจ เเละ
เขียนคําศัพท์ที่นักเรียนได้ยินลงสมุด คําท่ีนักเรียนจะได้ยินต่อไปนี้เป็นคําศัพท์คู่ (pairs of word) โดยในเเต่ละข้อ
นักเรียนต้องเขียนคําศัพท์สองคําลงในสมุดของตนเอง ให้ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง 2-3 รอบ เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จ
เเล้วให้ครูดูเฉลยที่หน้าถัดไป
เรียนรู้ : เม่ือนักเรียนเขียนคําศัพท์คู่ ‘Pairs of words’ ท้ัง 10 คําเสร็จเเล้ว ให้นักเรียนตรวจคําตอบของตนเองว่า
เขียนถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีคําใดท่ีนักเรียนเขียนผิดให้นักเรียนเเก้ไขให้ถูกต้อง เเละฝึกอ่านออกเสียงคําศัพท์
เรียนรู้ : ให้นักเรียนเลือกคําศัพท์คู่ (Pairs of word) มา 1 คู่ เเละวาดภาพจากคําศัพท์คู่ท่ีนักเรียนเลือกเเละตกเเต่งให้
สวยงาม
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Day 3
ครูเเนะนําMind map ด้วยการเปิดวิดีโอให้นักเรียนเเล้วยกตัวอย่างวิธีการทํา Mind map อย่างง่ายด้วยการเเยกคน

ในห้องเรียน คือ เเก่นใหญ่เป็นสมาชิกในห้องเรียนเเล้วเเบ่งออกเป็นสามก่ิงคือ เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายเเละครู กิจกรรม

กลุ่มเเบ่งนักเรียนกลุ่ม ๆ ล่ะ 3-4 คน เเต่ละกลุ่มทํา Mind map เเยกคําศัพท์สิ่งมีชีวิตเเละไม่มีชีวิตใน Words family

จากใบงานคําศัพท์ท่ีครูเเจกให้เเต่ละกลุ่ม

วิดีโอ : ก่อนเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ครูถามนักเรียนว่า รู้จัก Mind map หรือไม่ เม่ือนักเรียนตอบเเล้วถามนักเรียนต่อ
ว่า Mind map ท่ีนักเรียนรู้จักเป็นอย่างไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้วครูบอกนักเรียนว่าเรามาดูวิดีโอว่าในวิดีโอจะเป็น
Mind map เหมือนท่ีนักเรียนคิดไว้ไหม ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเมื่อดูวิดีโอจบเเล้วครูเเละนักเรียนพูดคุยกันเรื่องการ
ทํา Mind map.
เรียนรู้ : ครูบอกนักเรียนว่า เรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของ Mind map ครูวาดวงกลมใหญ่ท่ีกระดานดําเเละเขียนคําว่า
ห้องเรียน ลงในวงกลม ครูถามนักเรียนว่าใครคือสมาชิกในห้องเรียน เม่ือนักเรียนตอบเเล้วครูพูดต่อว่านักเรียนท่ีอยู่ใน
วงกลมคือสมาชิกในห้องเรียน จากนั้นครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่าเราจะเเบ่งสมาชิกในห้องเรียนออกกิ่งอย่งไร
เรียนรู้ : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ล่ะ 3-4 คน ครูเเจกใบงาน Mind map ให้นักเรียนทุกกลุ่ม เป็นคําศัพท์ท่ี
นักเรียนเคยเรียนใน Word family books ให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มพูดคุยกันถึงสิ่งมีชีวิตเเละสิ่งที่ไม่มีชีวิตว่านักเรียนจะเ
เบ่งคําศัพท์ออกเป็นก่ิงอย่างไร ครูจะทําหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาเเละผู้ช่วยให้นักเรียนเเต่ละกลุ่ม Dictionary
เรียนรู้ : ให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มออกมานําเสนอ Mind map ของตนเองหน้าห้องเรียน ให้นักเรียนพูดคุยเเละเเบ่งหน้าท่ี
กันว่าสมาชิกคนใดในกลุ่มจะรับผิดชอบในการพูดเเนะนําสมาชิกกลุ่ม นําเสนอส่ิงท่ีมีชีวิต เเละส่ิงท่ีไม่มีชีวิต
เรียนรู้ : ถ้ามีเวลาครูให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนคําเเปลของเเต่ละคําศัพท์ลงใน Mind map ของตนเอง
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Day 4
กิจกรรมให้นักเรียนคิดด้วยการโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเล้วให้นักเรียนได้คิดว่าภาพที่นักเรียนเห็นคือภาพอะไร นักเรียน

ต้องตอบว่า สนามเด็กเล่น (play ground) ทบทวนการเขียนคําศัพท์ “banana” ผ่านการออกเสียงออกช้า ๆ ให้

นักเรียนฟังว่าเป็นเสียง phonic ของตัวอักษรใด ทบทวนทิศทางการเขียนของตัวอักษร ทบทวนคําศัพท์ใน Word

family ผ่านการฟัง เขียน สะกดคําเเละบอกความหมายของคําศัพท์ เเละทําเเบบประเมิน ในการประเมินการออก

เสียงหน้า 32 ถ้าเวลาไม่พอให้ครูทดสอบนักเรียนในชั่วโมงต่อไป

เรียนรู้ : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่า “What is this?” โดยท่ีครูไม่ต้องอธิบายเเละให้นักเรียนสังเกต

ว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างจากรูปภาพ เช่นนักเรียนควรตอบว่า ‘Bananas’ – ‘Apple’ – ‘Strawberry’ ถ้านักเรียน

ตอบเป็นภาษาไทยให้ครูถามว่าในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ให้ครูถามนักเรียนต่อว่า

ทําไมผลไม้ถึงใหญ่ ให้นักเรียนพยายามคิดหาคําตอบด้วยตนเอง ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้ให้ครูถามต่อว่านักเรียนเห็น

ผลไม้ใหญ่ ๆ เเบบนี้ที่ไหนบ้าง

เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนนําสมุดเเละดินสอขึ้นมา จากนั้นบอกว่านักเรียนว่า ให้นักเรียนลองเขียนคําว่า ‘กล้วย’ เป็น

ภาษาอังกฤษ ถ้านักเรียนบอกว่าเขียนไม่ได้ ให้ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้ไหมว่ากล้วยในภาษาอังกฤษคืออะไร ให้ครู

รอคําตอบจากนักเรียนก่อนถ้านักเรียนตอบไม่ได้จึงบอกนักเรียนว่ากล้วยในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร ให้ครู

ออกเสียง ‘กล้วย’ในภาษาอังกฤษช้าๆ ทีละพยางค์ เเล้วให้นักเรียนเดาว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างโดยท่ีครูไม่ต้องบอก ให้

ครูช่วยเหลือนักเรียนท่ีช้า เม่ือนักเรียนส่วนใหญ่เขียนเสร็จเเล้ว ครูให้นักเรียน 1-2 คนที่เขียนถูกต้อง ออกมาเขียน

คําศัพท์กล้วยเป็นภาษาอังกฤษที่กระดานเเละให้นักเรียนท่ียังเขียนไม่ถูกเเก้ไขให้ถูกต้อง เเละอ่านออกเสียงพร้อมกัน

วิดีโอ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เเละถามนักเรียนว่าคําศัพท์ท่ีนักเรียนเห็นในวิดีโอออกเสียงว่าอย่างไร สะกดว่า

อย่างไร เเละมีความหมายว่าอะไร เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว ให้ครูเลือกนักเรียนหนึ่งคนออกมาเขียนคําศัพท์ในวิดีโอบน

กระดาษเเละพูดคุยกันในเรื่องทิศทางการเขียนที่ถูกต้อง จากนั้นเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอีกรอบ เเละให้นักเรียนใช้นิ้ว

เขียนคําศัพท์ ‘bat’ บนอากาศให้ถูกต้องตามทิศทางการเขียน

เรียนรู้ : ให้นักเรียนนําสมุดเเละดินสอขึ้นมา ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ให้นักเรียนตั้งใจฟังเสียงของคําศัพท์ต่อไปนี้

จากนั้นเขียนคําศัพท์ท่ีนักเรียนได้ยินลงสมุด ให้เป็นตัวบรรจงสวยงาม ให้ถูกต้องตามหลักทิศทางการเขียนตัวอักษร มี

คําศัพท์ท้ังหมด 5 คํา ให้ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง 2-3 รอบ เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จเเล้ว ครูเลือกนักเรียน 2-3 คน

ออกมานําเสนอ ให้นักเรียนออกเสียง สะกดเเละบอกความหมายของคําศัพท์ จากนั้นให้ครูเลื่อนไปท่ีสไลด์สุดท้ายเพื่อ

ดูเฉลย ให้นักเรียนท่ีเขียนผิดเเก้ไขให้ถูกต้อง

ประเมิน : ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คําศัพท์เเละภาพให้ถูกต้อง Beginner 1/6 Evaluation01

ประเมิน : Beginner 1/6 Evaluation02

1. ให้นักเรียนเติมคําศัพท์ภาษาอังกฤษเเละความหมายภาษาไทยลงในช่องว่างให้ถูกต้อ

2. ให้นักเรียนเติมคําศัพท์คู่ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ประเมิน : ครูปริ้นการ์ด Beginner 1/6 Verbal Examination01 เเละตัดออกเป็นข้อ จากนั้นถามนักเรียนคนละ 1

ข้อ ด้วยคําถาม What is this English? เเละ What is this in English? จนครบทุกคน การ์ดจะมีท้ังหมด 4 ข้อให้ครู

เป็นผู้เลือกการ์ดถามนักเรียน Beginner 1/6 Verbal Examination01


