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โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค ำน ำ 
 
 

           หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  เล่มน้ี 
จดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนภาษาองักฤษพื้นฐาน รหสัวิชา อ21101 ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 ชุด Welcome to Paklang, my beloved community  เล่มท่ี  1 เร่ือง Paklang sub-district  โดยมี
เน้ือหาเก่ียวกบัต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน   แสดงถึงขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ ต  าแหน่งท่ีตั้ง 
ลกัษณะภูมิประเทศ ประชากร การเดินทาง อาชีพ ชนพื้นเมือง และความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของ
ตนเอง ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านของนกัเรียน ใหมี้กลวิธีการอ่านท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท าใหก้าร
อ่านสัมฤทธ์ิผลมากยิง่ข้ึน เน้ือหาและกิจกรรมท่ีปรากฏในหนงัสือส่งเสริมการอ่านเล่มน้ี มีความ
ยากง่าย ตามระดบัความสามารถของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในหลกัสูตร กิจกรรมย่อย
ต่างๆ จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านของตนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  คณะครูกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนมธัยมป่ากลาง  นักเรียนทุกคนท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใน     
การพฒันาการเรียนการสอน และผูส้นับสนุนทุกท่านท่ีช่วยให้การพฒันาหนังสือส่งเสริม     
การอ่านภาษาองักฤษชุดน้ีส าเร็จดว้ยดี 
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ค ำแนะน ำกำรในใช้หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำองักฤษ 

ส ำหรับนักเรียน 
 
 
 

          หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ เร่ือง Paklang  sub - district เล่มน้ี 
เป็นเอกสารท่ีนกัเรียนสามารถศึกษาดว้ยตนเอง ใหน้กัเรียนอ่านค าแนะน าและท าตาม  ค  าช้ีแจง
ของแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ตน้ไปจนจบ นักเรียนจะไดรั้บความรู้อย่างครบถว้น ตามขั้นตอน
ต่อไปน้ี 
          1. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อทราบว่าเม่ือเรียนจบแลว้นักเรียนจะสามารถ     
ท าอะไร และไดรั้บอะไร จากหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษเล่มน้ี 
          2. หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเล่มน้ีประกอบไปด้วย แบบทดสอบ 
กิจกรรมหลงัอ่าน แบบเฉลยแต่ละกิจกรรม เน้ือหาและกิจกรรมดา้นไวยากรณ์ และโครงงาน
ยอ่ย 
 3. ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจ และพยายามใชก้ลวิธีการอ่านต่างๆ เพื่อ
สามารถท ากิจกรรมต่างๆได้ถูกตอ้ง ส่วนในกิจกรรมด้านไวยากรณ์ให้ศึกษาจนแน่ใจว่า            
มีความเขา้ใจท่ีชดัเจนหรือปรึกษาครูเม่ือตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละกิจกรรม 
 4. ให้นกัเรียนบนัทึกการเรียนรู้ใน  Learning  log  แลว้ท าการประเมินผลการเรียนรู้  
เป็นกิจกรรมสุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 

ก 



 
 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
 

1. อ่านออกเสียงค าศพัท์ ตามหลกัการอ่านออกเสียง บอกความหมายของค าศพัท์
และเลือกใชค้  าศพัทใ์นสถานการณ์ต่าง  ๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.  อ่านบทอ่าน Paklang  sub - district แลว้สามารถตอบค าถามและจบัใจความส าคญัได ้
 3. ใชค้  าศพัทแ์ละโครงสร้างตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ไดถู้กตอ้ง 
 4.  ท าโครงงานยอ่ยท่ีก าหนดใหไ้ด ้
 5.  สามารถเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลชุมชน ทอ้งถ่ินของตนได ้ 
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Welcome to Paklang, my beloved community 

Unit 1 
Paklang sub-district 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
1.  Do you know the name of the place in the picture? 
2.  How many villages are there in this sub-district? What are they? 
3.  What are the famous products in this sub-district? 
4.  Who are the people in the picture? 
5.  Are you proud to be a member of this community? Why? 

 I.        Pre-reading questions 
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 Paklang sub-district1  is in Pua district, Nan province. It is about 60 kilometres 
away from downtown Nan to the northeast, and it takes about 1 hour to get to this place 
by bus or  car. 
 There are 6 villages in Paklang ; Nampoen, Khanghor, Suansai, Huaisanao, 
June, and Taluang. There are about 7,100 people living in Paklang. Most of them are 
farmers and gardeners. They grow rice, vegetables, and fruits. The famous products  
are lichees, longans, and mangoes.  
 Some people in Paklang are hill-tribe people. They are the Hmong, the Mien 
and the Luas. The Hmongs live in Ban Nampoen, Ban Kanghor and Ban Suansai,                     
the Miens live in Ban Huai sanao and the Luas  live in Ban June and Ban Taluang. 
 Paklang is a very beautiful area. It is well-known for  tourists. They usually              
come here on holidays. It is good for them to visit this place in winter.  
 

       
                        
                                                 

        
1สมัภาษณ์ นายวรุิฬ  ค่าพานิช  ก านนัต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน, 5 พฤษภาคม 2554 

II                     Reading 

2 

5 

10 



 
     
                                              
 
 

 
village (n.)     หมู่บา้น 
grow (v.)    ปลูก 
vegetable (n.)    ผกั 
product (n.)     ผลผลิต 
hill tribe(n.)      ชาวเขา 
area (n.)    พื้นท่ี 
well-known (adj.)   มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั 
holiday (n.)     วนัหยดุ 
visit (v.)    เยีย่มชม, เท่ียว 
winter (n.)    ฤดูหนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Vocabulary 

3 

http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.htm
http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.htm
http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.htm


 

 

 

 atch  the  word  in  column A  with  the  meaning  in  column B   by  writing              M
a - l  in  front  of  No. 1 - 10 ( 10  points)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์กำรผ่ำน 
เดก็ ๆ ต้องท ำได้ถูกต้อง 5  คะแนนขึน้ไป 

      ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนินะคะ  

 
 

 III.    Understanding    vocabulary 

4 

……….1.  village (n.)          a. any liquid for drinking, esp. one other than water 
……….2.  grow (v.)         b. a plant that can be used as food 
……….3.  vegetable (n.)         c. go to see a person or place 
……….4.  product (n.)         d. a particular region or piece of land 
……….5.  hill-tribe(n.)           e. a group of houses in a district 
……….6.  area (n.)         f. the period from Friday night to Monday morning 
……….7.  well-known (adj.)       g. the coldest season of the year 
……….8.  holiday (n.)         h. plant and look after 
……….9.  visit (v.)         i. the tribe of people such  as Hmong, Mien, and Lua. 
……….10.  winter (n.)        j. known to many people 
           k. something produced 
           l. a day or week people do not go to work 
 

http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.htm
http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.htm
http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.htm
http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.htm
http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.htm
http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.htm


เกณฑก์ารผ่าน 

เด็กๆ ตอ้งท าไดถ้กูตอ้ง 3  ขอ้ข้ึนไป 

ถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมินนะคะ  

 

 
 
 

rom the passage, write what the following words refer to. (5 points) F
 

 
1.  The words “this place” in line 2 refers to 
……………………………………………………………………. 
 
2.  The word “They” in line 6 refers to 
……………………………………………………………………. 
 
3.  The word “They” in line 8 refers to 
……………………………………………………………………. 
 
4.  The word “It” in line 11 refers to 
……………………………………………………………………. 
 
5.  The word “They” in line 11 refers to 
……………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 

IV.    Identifying  references 

Understanding Vocabulary Identifying 
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 Complete the concept map below from the reading passage  you have read by         
      writing a word or a phrase in the space given. (10 points) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑก์ารผ่าน 

เด็กๆ ครบัถา้ท าไดถู้กตอ้ง 5  คะแนนข้ึนไป 

ถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมินนะครบั  

 
 
 

 V.     Making a concept 

distance 
........................ 

    traveling hour 
from downtown 

...................... 

occupation 
..................... 

famous product 
..................... 

Hmong area 
.................... 

Lua area 
................. 

location 
..............................

 

people 
 

Mien area 
................. 

population 
..................... 

area 
...................... 
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A. True or  false.    

Write T in front of the statements that are correct  or F  in front of  the 
statements that are incorrect according to the passage. (5 points) 
 
……….1.    It takes about  1 hour to get from Bangkok to Paklang sub-district. 
 
……….2.    Most of people in Paklang are fishermen. 
 
……….3.    People grow a lot of fruits. 
 
……….4.    There are some hill-tribe people in Paklang. 
 
……….5.    Mien people live in Thaluang. 
 
 
 

           เกณฑก์ารผ่าน 

   สู ้ๆ  นะจะ๊เด็กๆ ถา้ท าไดถู้กตอ้ง 3  คะแนนข้ึนไป 

                                                     ถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมินนะจะ๊ 

 
 
 
 
 

VI.     Checking understanding 

7 



B. Multiple choices.   

Circle the best answer. (10  points) 
1.  Where is Paklang sub-district? 
  

 a. It’s in  Muang District. 
 b. It’s in  Nanoi District. 
 c. It’s in  Pua District. 
 
2.  Where is the people’s  income from? 
 a. From selling woven cloth. 
 b. From selling fruits. 
 c. From selling rice. 
 
3.  What products are not grown in Paklang sub - district? 
 a. Apples 
 b. Mangoes 
 c. Longans 
 
4.  Which tribe lives in Suansai village? 
  

 a. The Hmong 
 b. The Mien 
 c. The Lua 
 

                      5.  When do tourists usually  visit  Paklang sub - district? 
 a. After work. 
 b. On holidays.  
 c. On weekdays. 

8 



6.  How far is it from Nan to Paklang sub - district? 
a.  About  45  kilometres  
b.  About 55 kilometres   
c.  About 60 kilometres 

 
7.  How many people are there in Paklang sub - district? 
  

                      a. 5,000   
b. 7,100   
c. 10,000 

 
 

8. How many villages are there in Paklang sub - district? 
  

                             a. 4    
b. 6    
c. 7 

 
9.    Which village that  Hmong  haven’t lived  before? 

a. June    
b. Nampoen   
c. Suansai 

 
10.  Which hill-tribe does not live in Paklang sub - district?   
  

                   a. Hmong                                   
b. Lua                                              

                                     c. Thai  
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 เกณฑ์กำรผ่ำน 

นกัเรียนตอ้งท าไดถู้กตอ้ง  5  คะแนนข้ึนไป   
ถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 



   เกณฑก์ารผา่น    นักเรียนต้องท าให้ถกูต้อง   
  5  คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมินนะจะ๊  
 

ill in each blank with one of the given words. Use each word only once. F
 (10 points)  
 
 
 village   grow  vegetable products hill - tribe 
 area  well - known holiday  visit  winter  
 

1.  Holland is……………..for tulips. 
 
2.  I like to ……………..flowers when I have free time. 
 
3.  He comes from a small……………………………. 
 
4.  Chiang Mai has a bigger………….than Nan. 
 
5.  People who live in mountains are………….people. 
 
6.  I will have a long…………..next month. 
 
7.  The  season  between  autumn  and  spring  is  ……………  . 
 
8.  Tourists from Europe like to……………Thailand. 
 
9.  The………………..from Thailand are very famous in Japan. 
 

10.  Eating a lot of ……………. makes you healthy.  
 

VII.     Using vocabulary in a new context 
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กำรถำมและกำรให้ทศิทำง1 (Asking and giving directions) 

 
Excuse me. Could you tell me the way to  Paklang sub-district?  
Pardon me. Could you tell me the way to Paklang sub-district ?  
Where is Nan local Products shop? 
ร้านขายผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองจงัหวดัน่าน อยูท่ี่ไหน  
How far is Nan province from here?           จงัหวดัน่านอยูไ่กลจากท่ีน่ีเท่าไหร่ 
 How far is it to Pua district?               อ าเภอปัวอยูไ่กลจากท่ีน่ีเท่าไหร่ 
How do I get to Nan province?  ฉนัจะไปจงัหวดัน่านไดอ้ยา่งไร 
How can I get to Nan province?   ฉนัจะไปจงัหวดัน่านไดอ้ยา่งไร 

 
                              กำรตอบ 

 
 

- Go straight ahead    ตรงไปขา้งหนา้ 
-  Keep walking along the street  เดินตรงต่อไปตามถนนน้ีค่ะ 
-  Turn left      เล้ียวซา้ย 
-  Turn left on the next corner   เล้ียวซา้ยท่ีมุมถนนขา้งหนา้  
-  Turn right     เล้ียวขวา 
-  Turn right on the next corner  เล้ียวขวาท่ีมุมถนนขา้งหนา้  
-  Go straight till you come to a bus stop   ตรงไปจนกระทัง่ถึงป้ายรถเมล ์     
-  Then cross the street, the hospital is on your right hand.                                              
   แลว้ขา้มถนน โรงพยาบาลจะอยูท่างขวามือของคุณ 
 
 

                                                 

        
1

 ชาญชยั  บุญเฮา้, สูตรส ำเร็จ GRAMMAR EASY TO UNDERSTAND (กรุงเทพฯ : บี อีซี, ม.ป.ท.),        
หนา้  223. 

VIII.        Learning new  dialogue    

ddilogueUnderstanding Vocabulary 
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ค ำบุพบทบอกสถำนที ่( Preposition of place) 
  

next to  ( ใกล ้, ถดัไป ) opposite ( ตรงกนัขา้ม ) 
beside  ( ขา้งๆ )  between (ระหวา่ง ) 
in front of  ( ขา้งหนา้ )  behind    ( ขา้งหลงั ) 

  
Example  :  
  
Looking  for  a  hotel 

Tourist  :    Excuse me? 
John      :    Yes? 
Tourist  :    Can you tell me the way to the Royal Hotel, please? 
John      :    Yes. It’s about 2 kilometres from here. 
Tourist  :    How can I get there? 
John      :    You can take the bus No.44 from this place.  
                   There’s the bus No.44. You can take it now. 
Tourist  :    It’s very kind of you. Thank you very much. 
John      :    You’re welcome. Have a nice day. 
Tourist  :    Thank you. Goodbye. 
John      :    Goodbye. 
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Exercise 1  :  กำรถำมทศิทำง (Asking for directions) 

 

Choose  the  best  answer. (10 points) 
1.  John    :    ___________  Where is the airport, please? 
     Jane    :    It’s over there, just opposite the school. 
     John    :    Thank you very much. 
 a.  Listen   b.  Excuse me. 
 c.  Hey! You.   d. Hey! Come on. 

 

2.  Mary :  Can you tell me the way to the nearest hospital? 
     Nop   :  ___________ It’s three blocks from here. 
 a.  I’m afraid I can’t.  b.  Sorry. 
 c.  Certainly.   d.  Of course not. 

 

3.  Nipa   :  Excuse me. Could you tell me the way to the supermarket? 
    Sue      :  Sure. I’m going that way. Come with me. 
    Nipa   :  ___________. 
 a. That’s very kind of you. b. Never mind. 
 c.  See you later.  d.  Not at all. 
4. Sam     :  ___________. Can you tell me where the police station is? 
    Praras  :  Yes, Turn right at the corner. 
     a.  That’s OK.   b.  Pardon me. 
 c.  It’s awful   d.  Sorry 
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A    :   Excuse me. _____(5)______ 
B    :   Certainly. Do you see that tall building on the corner? 
A    :   _____(6)______ 
B    :    That’s right. Opposite it. On the other side of the street is the temple. 
A    :   _____(7)______ 
B    :    It’s about a ten – minute walk. 
A    :   _____(8)______ 

 
5.  a.  Could you tell me how to go to the temple? 
     b.  I don’t know the temple. 
     c.  I can’t find any temples around here. 
     d.  Would you like to go to the temple? 

 
 

6.  a.  Which one?   b.  The green one? 
     c.  What kind of building is it? d.  No, never. 
 
 

7.  a.  What do you think of it? b.  Can I get there? 
     c.  How far is it from here?  d.  How do I get there? 
 
 

8.  a.  Thank you very much.  b.  I’ll see you later. 
     c.  I have to go now.  d.  Till we meet again. 
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เกณฑก์ารผา่น 
                       นักเรียนต้องท าให้ถกูต้อง  5  คะแนนขึน้ไป    
                               ถือว่าผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 
 
A    :    Excuse me. ______(9)________ 
B    :    Turn right at the traffic lights. 
A    :    How far is it to the bank? 
B    :    ______(10)______ It’s just around the corner. You’ll find it. 
 
 
9.  a.  Which way?   b.  Let’s go to the nearest bank. 
     c.  The bank isn’t far from here. d.  Which is the way to the bank? 
 
 
10.  a.  It’s a good idea.  b.  You’d better run from here. 
       c.  It’s a short walk from here. d.  Of course.   
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IX.      Learning new grammar 
 

 
 

Study the grammar structure  and do the  activities. 

Verb to be 

 
 Verb to be1  ท่ีอยูใ่นรูปปัจจุบนัประกอบดว้ย is, am และ are มีความหมายวา่ 
           เป็น อยู ่ คือ 
 มีหลกัการใชด้งัน้ี 
  is ใชก้บั he, she, it และ ประธานเอกพจน ์รวมถึงค านามท่ีนบัไม่ได ้
   เช่น  He is in the room. 
    She is a nice girl. 
    It is my dog. 
    Somsak is handsome. 
    That man is my teacher. 
    Ice is cold. 
 
  am ใชก้บั I  
   เช่น  I am your good friend. 
    I am a dentist. 
 
 
 

                                                 

               
1

 กาญจนา  วธันสุนทรและคนอ่ืนๆ, คู่มือหนังสือภำษำองักฤษช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1, 
 (กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, มปป.), หนา้ 31-35. 
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                                    are ใชก้บั you, we, they และ ประธานพหูพจน ์
   เช่น The teachers are very kind. 
    We are going home. 
     People in Paklang are hard-working. 
 
 

การเปล่ียนประโยคบอกเล่าใหเ้ป็นประโยคปฏิเสธใหว้าง not ไวห้ลงั verb to be 
   เช่น  He is not in the room. 
    She is not a nice girl. 
    It is not my dog. 
    Somsak is not handsome. 

I am not your good friend. 
    We are not going home. 
    They are not here. 
     

 
เม่ือตอ้งการท าเป็นประโยคค าถามใหว้าง verb to be ไวห้นา้ประโยค 

   เช่น Is he in the room? 
    Is she a nice girl? 

Are they here? 
    Are people in Paklang  hard-working? 

Am I your good friend? 
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          Exercise 1                  Choose the correct verb to be. ( 10 points) 

จงเลอืกใช้ is, am, are ในประโยคต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง  
1. John _______ a strong man. 
  

            a. is 
 b. am 
 c. are 
 
2. She _______ a teacher. 
 a. is 
 b. am 
 c. are 

 

3. He _____ a rich man. 
 a. is 
 b. am 
 c. are 
 
4. You ________ a good student. 
 a. is 
 b. am 
 c. are 
 
5. Suda ________ a girl. 
 a. is   
            b. am                      
            c. are 
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เกณฑก์ารผา่น 
         นักเรียนต้องท าให้ถกูต้อง  5  คะแนนขึน้ไป   ถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

     
6. They ________ good boys. 
 a. is 
 b. am 
 c. are 
 
7. I ______ a pretty girl. 
 a. is 
 b. am 
 c. are 
 
8. It ______ a new car. 
 a. is 
 b. am 
 c. are 
 
9. He and I ________ at school. 
 a. is 
 b. am 
 c. are 
 
10. We ________ friends. 
 a. is 

b. am                                
c. are                                                                                                                                                
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Exercise 2     Choose the correct question form from the given sentences. 

                                         (10  points)  
เลอืกรูปประโยคค ำถำมของประโยคบอกเล่ำทีก่ ำหนดให้ 
 
1. We are happy. 

a.  Do we are happy? 
b.  Are we happy? 
c.  Aren’t we happy? 

 d.  Am we happy ? 
  

2. Malee is my friend. 
a.  Are Malee not your friend?  
b.  Are Malee your friend? 
c.  Is Malee not your friend? 
d.  Is Malee my friend? 

  
 

3. He is playing football. 

         
a.  Does he playing football? 

  b.  Is he playing not football?  
c.  Is he playing football? 
d.  Isn't he playing football? 
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4. There is a book on the table. 
   a.  Is there a book on the table? 
  b. Are there books not on the table? 
  c.  Are there a book on the table?  
  d.  Are there a book not on the table? 

5. They are hungry. 
   

                          a. Don't they hungry? 
  b. Do they not hungry? 
  c. Do they hungry?  
  d. Are they hungry? 

6.  I  am a good boy.  
 a.  Am  I a good boy? 
 b. Are I am not  a  good boy? 
 c. Am not I  a good boy? 
 d. Is I a good boy?  

 

7.  She is in the classroom. 
 

a. Are she in the classroom? 
b. Am she in the classroom? 
c. Is she in the classroom? 
d. Do she in the classroom? 
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8.  You are at home. 

  

 a. Is you at home?   
 b. Are you  at home? 
 c. Does you at home? 
 d. Am you  at home? 

 
 

 9.  It is a dog. 
  

 a.  Is a dog it? 
 b. Am dog is it? 
 c. Is  it a dog? 
 d. Are it a dog? 
 
 

10.  Mike and Tom  are policemen. 
 a. Do they policemen? 

 b.  Are they policemen? 

 c.  Is  he a policemen? 

 d.  Does  she a policemen? 

 
 
                        เกณฑก์ารผา่น 
       นักเรียนต้องท าให้ถกูต้อง 5  คะแนนขึ้นไป   
                ถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมิน                   
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Exercise 3        Write the following sentences into the negative forms. 

                                         ( 10 points)  
      เขยีนประโยคต่อไปนีใ้ห้อยู่ในรูปปฏเิสธ 
 

1. Susan is very beautiful. ……………………………………………….. 
2. People in Thailand are friendly. ………………………………………. 
3. Those boys are naughty. ……………………………………………… 
4. She is at the office. …………………………………………………… 
5. Paklang is bigger than Nanoi. …………………………………………. 
6. Our school is in the centre of town. …………………………………… 
7. He is my good friend. …………………………………………………. 
8. Books are important for everyone. ……………………………………. 
9. Teacher Phinyalak is very strict. ……………………………………… 
10. You are selfish. ……………………………………………………….. 

 
 

     
                             เกณฑ์การผ่าน 

              นักเรียนต้องท าให้ถูกต้อง 5 คะแนนขึ้นไป 
                ถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
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                Answer keys 
 

 
 
 

1.  Paklang sub-district. 
2.  6 villages. 

                                        3.  lichees, longans, and mangoes. 
4.  The Hmong, the Mien and the Lua. 
5.  Yes./No. Because…………………………… 
 
 
 

    

 
1. e   6. d 
2. h    7. j 
3. b    8. f 
4. k   9. c 
5. i   10. g 
  

 
 
1. Paklang sub-district 
2. People in Paklang 
3. Hill - tribe people 
4. Paklang sub-district                  
 5.Tourists 

 

I.        Pre-reading  

Questions

24 

IV.    Identifying references 

III.   Understanding vocabulary 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
   

A. True or  false      1. F 2. F 3. T 4. T 5. F 

 

B. Multiple choice    1. c 2. b 3. a 4. a 5. b 

 

  V.              Making a concept 
map 

VI.     Checking understanding 
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distance 
60 kilometres 

    traveling hour 
from downtown 

1 hour 

occupation 
farmers and  
gardeners 

famous product 
lichees, longans, and 

mangoes 

Hmong area 
Nampoen, Kanghor,  
Suansai, Huaisanao 

Lua area 
June  and  Thaluang 

location 

Pua District 

 

people 

Mien  area 
Huaisanao 

population 
7,100 people 

area 
Nampoen, 

Kanghor, Suansai, 
Huaisanao, June 

and Thaluang 

6.  c      7.  b     8.  b     9.  a     10.  c 



  
 
                                          
    

1. well - known 
   2. grow 
   3. village 
   4. area 
   5. hill - tribe 
   6. holiday 
   7. winter 
   8. visit 
   9. products 
   10. vegetable 
 
 

 
 

Exercise 1 
         

         1.  b  2.  c  3.  a  4.  b  5.  a 
                6.  b             7.  c  8.  a              9.  d            10. c 

 
 
 
 
 

VII.     Using vocabulary in a new context 
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VIII.     Learning new dialogue 
 



  
 
   

Exercise 1                    1. a 2. a 3. a 4. c 5. a 

     6. c 7. b 8. a 9. c 10. c 
 
 

Exercise 2   1. b 2. d 3. c 4. a 5. d 

               6. a       7. c      8.  b      9.  d    10.  b 
 

Exercise 3   
 
 

1. Susan is not very beautiful.  
2. People in Thailand are not friendly.  
3. Those boys are not naughty.  
4. She is not at the office.  
5. Paklang is not bigger than Nanoi. 
6. Our school is not in the centre of town. 
7. He is not my good friend.  
8. Books are not important for everyone.  
9. Teacher Phinyalak is not very strict.  

                        10.  You are not selfish. 
 

 IX.     Learning new grammar 
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 Draw  the  things  in  your  bedroom and  write  where  the things  are. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
  

 

                 Mini project 
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เกณฑก์ารผ่าน  นักเรียนต้องท าได้ถกูต้อง 5 คะแนนขึน้
ไป  
ถือว่า ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 



 
 
 
สรุปส่ิงทีฉั่นได้อ่ำน (สรุปเป็นภำษำไทย) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปค ำศัพท์ทีฉั่นเรียนรู้ (10 ค ำ) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
โครงสร้ำงทำงภำษำทีฉั่นเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………
ตัวอย่ำงประโยคทีฉั่นสำมำรถเขยีนได้จำกโครงสร้ำงภำษำ(กำรใช้ V. to be) 

1. ……………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………… 

 

 
ฉันประเมนิผลกำรเรียนรู้ของฉันดังนี ้

ระดับ ดีมำก ดี พอใช้ ค่อนข้ำงอ่อน อ่อน 

ค ำศัพท์      
โครงสร้ำง      

 

บันทกึเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………. 

                Learning log 
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…………………………………………..………………………………………………  

 
    

   
  

กาญจนา  วธันสุนทรและคนอ่ืน ๆ.  คู่มือหนังสือภำษำองักฤษช้ันมัธยมศึกษำ ปีที ่1. 
                กรุงเทพฯ  : ประสานมิตร, มปป.                    
ชาญชยั  บุญเฮา้. สูตรส ำเร็จ GRAMMAR EASY TO UNDERSTAND .  
                กรุงเทพฯ : B.E.C., มปป. 

http://abtpaklang.com/        
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=CALD 
www.thaitambon.com/tambon/ttrvlist.asp?ID=550513 
 

                แหล่งข้อมูลอ้ำงองิ 
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