ชุ ดกิจกรรรมที่ 1
เรื่ อง My Daily Life
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Warm Up Activity

Answer these questions before reading
 Does the earth move round the sun?
 Yes, it does.

 Yes, it doesn’t.

 What do you do at school?
……………………………………………..…………………………………
 What do you do after school?
…………………………………………………………………………………
 Where do you live?
…………………………………………………..……………………………..
 What do you do in your free time?
……………………………………………………………..…………………….

Breakfast
Restaurant
Slice

Hungry
Cheese
Soup
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Vocabulary

Study

Class

Restaurant

Full

Waiter

Cup

Breakfast

Bowl

Cheese

Piece
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Vocabulary Review
Directions : Match the word with the correct meaning.
คาสั่ ง : จับคู่คาศัพท์ และความหมายให้ ถูกต้ อง

1. Study

A.

อิม่

2. Class

B.

พนักงานบริกร

3. Restaurant

C.

อาหารเช้ า

4. Full

D.

ชาม

5. Waiter

E.

เรียน

6. Cup

F.

เนยแข็ง

7. Breakfast

G.

ห้ องเรียน

8. Bowl

H.

ชิ้น

9. Cheese

I

ร้ านอาหาร

J.

ถ้ วยกาแฟ

10. Piece
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Handout 1
Reading : Nick’s Breakfast

Nick’s Breakfast
Nick wants to eat breakfast.
He goes to the restaurant.
He is very hungry.
He orders a slice of pizza, a cup of tea and a carton of milk.

The waiter asks Nick if he wants something else.
Nick says, he wants a piece of cheese and a bowl of soup.

Nick eats all his food and pays the bill.
He is full now.
Then he goes to work.
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Activity 1
Answer the Questions
Directions : Read the story in Handout 1 and answer the questions.
คาสั่ ง : อ่านบทอ่านใน Handout 1 แล้วตอบคาถามให้ ถูกต้ อง (5 คะแนน)
1. A: Where does Nick eat breakfast?
B: …………………………………………………………………………………..
2. A: How does Nick feel ?
B: …………………………………………………………………………………...
3. A: What does Nick order for his breakfast?
B:…………………………………………………………………………………..
4. A: How many kinds of food does Nick order for his breakfast?
B : …………………………………………………………………………………
5. A: Does Nick go home after eating?
B: ………………………………………………………………………………….
Summary:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
.
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Handout 2
Writing : Affirmative Sentence
ความหมายและโครงสร้ างของประโยคบอกเล่า (Affirmative Form)
Present Simple Tense หมายถึ ง ประโยคที่ มี รู ป กริ ย าแสดงการกระท าที่ เกิ ด ขึ้ น
ในปั จจุบนั หรื อเกิดขึ้นเป็ นประจาสม่าเสมอ เป็ นกิจวัตรประจาวัน หรื อ เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ ง
Present Simple Tense มีหลักการใช้ ดังนี้
1. ใช้กบั เหตุการณ์ในปั จจุบนั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถาวร

➢ He lives near Wiang Nong Lom.
➢ She works at school.
2. ใช้กบั เหตุการณ์ที่เป็ นจริ ง หรื อเกิดขึ้นตามความจริ งของธรรมชาติ
➢ The earth moves around the sun.

➢ Water boils at 212 degree Fahrenheit.
3. ใช้กบั การกระทาที่กระทาอยูเ่ สมอ กระทาอยูเ่ ป็ นนิสยั หรื อกระทาเป็ นกิจวัตรประจาวัน
➢ Dachatorn always goes to school at 7 o’clock.
➢ I sometimes water the plants.
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คากริ ยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่ใช้ บอกเหตุการณ์ ที่เป็ นปัจจุบัน หรื อการกระทาที่ทาอยู่เป็ นนิสัยหรื อ
กระทาเป็ นกิจวัตรประจาวัน มีดงั นี้

Adverb of Frequency
( วางไว้ หน้ าคากริยา)
always
usually
often
sometimes
seldom/ rarely
never

Adverb of Time
(วางไว้ ท้ายประโยค)
every day/week
every month/year
every time
once a week
twice a month
twice a day

โครงสร้ างประโยคบอกเล่ า Present Simple Tense (Adverb of Frequency) ใช้ กับ กริยาแท้
ประธาน
คากริยาวิเศษณ์บอกความถี่
คากริยาแท้
กรรม
(Adverb of Frequency)
(Subject)
(Main Verb)
(Object)

He, She, It
คานามเอกพจน์ทวั่ ๆ ไป

I, You, We, They
คานามพหูพจน์ทวั่ ๆ ไป

always
usually
often
sometimes
seldom/ rarely
never

Examples:
➢I sometimes drink water early in the morning.
➢Chindanai often plays computer games.
➢Somchai usually gets up at 6 o’clock.

V.1 เติม - s, -es
noun, pronoun
V.1 ไม่เติม -s, -es
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โครงสร้ างประโยคบอกเล่ า Present Simple Tense (Adverb of Frequency) ใช้ กับ กริยาช่ วย
ประธาน

คากริยาช่ วย

(Subject)

(V. to be)

He, She, It

is

คานามเอกพจน์ทวั่ ๆ ไป

I

am

You, We, They

are

คานามพหูพจน์ทวั่ ๆ ไป

คากริยาวิเศษณ์บอกความถี่
(Adverb of Frequency)

always
usually
often
sometimes
seldom/ rarely
never

กรรม

(Object)

noun, pronoun

Examples:
➢ You are always my best friend.
➢ They are never late for school.
ข้ อสั งเกต
คากริ ยาที่ตามหลังประธานเอกพจน์หรื อคาสรรพนาม He, She, It จะต้องเติม -s หรื อ -es
 คากริ ยาตามหลังประธานที่เห็นพหูพจน์ คากริ ยาคงรู ปเดิม
 คากริ ยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่หรื อความบ่อย (Adverb of frequency) จะวางไว้หน้า
คากริ ยาแท้ หรื อวางไว้หลัง Verb to be
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โครงสร้ างประโยคบอกเล่ า Present Simple Tense (Adverb of Time)
ประธาน

(Subject)
He, She, It

คากริยา

กรรม

ส่ วนขยาย

(Verb)
V.1 เติม - s, -es

(Object)

(Complement)

noun,
pronoun

Adverb of Time

คานามเอกพจน์ทวั่ ๆ ไป

I, You, We, They,

V.1ไม่เติม -s, -es

คานามพหูพจน์ทวั่ ๆ ไป

Examples:
➢ I go swimming three times a week.
➢ We study English every morning.
➢ They do homework every day.
➢ He plays football every evening.
➢ She watches T.V every night.
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2.รูปประโยคบอกเล่า (Affirmative Form)
โครงสร้าง S+V.1 (-s,-es) ประธาน+กริ ยาช่องที่ 1 เติม –s, -es กับประธานเอกพจน์
ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 กริ ยาต้องเติม -s ,- es
Subject
Verb
Object
He
food.
She
eats
noodles.
It
watches
television.
Akkapat
speaks
English.
The boy
ประธานพหูพจน์รวมทั้ง I และ You กริ ยาไม่ตอ้ งเติม -s , -es
Subject
Verb
Object
I
You
eat
noodles.
We
watch
television.
They
speak
English.
Fluk and Choke
The students
หลักการเติม -s , -es ที่คากริยา ดังนี้
1. เติม –es ที่กริยาลงท้ ายด้วย -s, -ss, -sh, -ch, -x หรื อ -o
เช่น push pushes ผลัก
catch catches จับ
2. กริยาที่ไม่ ลงท้ ายด้ วย -s, -ss, -sh, -ch, -x หรื อ –o ให้ เติม –s อย่ างเดียว
เช่น run runs
วิ่ง
sleep sleeps นอนหลับ
3. กริยาลงท้ายด้ วย y ให้ เปลี่ยน y เป็ น i แล้วจึงเติม es
เช่น worry worries
กังวล
try tries
พยายาม
ยกเว้ น ถ้าหน้า y เป็ นสระให้เติม s ได้เลย
เช่น stay stays พักอยู่
pay pays จ่าย
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Activity 2
Word Order
Directions: Write the word in the correct order.
คาสั่ ง : จงเรียงคาทีก่ าหนดให้ ถูกต้ อง (10 คะแนน)
guitar.
plays
1. Suda
Answer
She
for
2. usually
Answer
moves
Earth
3. The
Answer
sometimes Tiradet
4. games.
Answer
to
the
5. Sopa
Answer
Na and Mo are
6. always
Answer
I
the
7. mop
Answer
the
dog
8. walks
Answer
hospital.
works
9. a
Answer
Jane
her
10. visits
Answer

(Affirmative form)
never

-

-

school.

is

late

around

the Sun. -

plays

-

-

library.

goes

often

happy.

-

-

floor

twice

a week.

He

every

day.

The

doctor

in

every

year.

aunt

14

Activity 3
Sentence Error
Directions: Tick √ in the Correct column if the sentence is grammatical correct.
Tick √ in the Incorrect column if grammatical error and rewrite grammatically.
คาสั่ ง : จงทาเครื่ องหมาย √ ในช่ อง Correct ถ้ าประโยคถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์ และ
√ ในช่ อง Incorrect ถ้ าประโยคนั้นผิดหลักไวยากรณ์ และแก้ไขให้ ถูกต้ อง (10 คะแนน)
Sentences
Correct Incorrect
1. Ben usually walks to school.
…………………………………………………………….
2. Three times a week I study English.
…………………………………………………………….
3. I visit my friends sometimes.
…………………………………………………………….
4. She always does her homework in the evening.
…………………………………………………………….
5. John makes his bed often.
…………………………………………………………….
6. The White Temple is always the interesting place.
…………………………………………………………….
7. I fly never to Bangkok .
…………………………………………………………….
8. My father often watches a football match.
…………………………………………………………….
9. I sometimes play volleyball.
…………………………………………………………….
10. Su usually makes her bed.
…………………………………………………………….
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Activity 4
Singular/Plural Verb
Directions: Write the singular or plural verb related to the subjects.
คาสั่ ง : จงเขียนคากริยาทีใ่ ช้ กบั ประธานเอกพจน์ หรื อ พหูพจน์ ให้ ถูกต้ อง (10 คะแนน)
No.
Verb form
Sentences
He plays football every evening.
1
Singular
They……………………………………………….. .
Plural
Lala ……………………………………………….. .
2
Singular
Lala and Lulu go to school every day.
Plural
James …………………………………………….. .
3
Singular
James and Joe mix the fruit salad in the bowl.
Plural
Naree dances in the concert.
4
Singular
Naree and Nara ………………………………….. .
Plural
Saeng ……………………………………………. .
5
Singular
Som and Saeng speak English very well.
Plural
Grace washes the dishes.
6
Singular
Grace and her sister …………………………….. .
Plural
Jaeng ……………………………………………. .
7
Singular
Jaeng and Jeab try to make new friends.
Plural
Jay ………………………………………………. .
8
Singular
Jay and his friend fly to Japan.
Plural
My mother writes a letter to me.
9
Singular
My parents ………………………………………. .
Plural
Mary …………………………………………….. .
10
Singular
My mother and my father kiss me before sleeping.
Plural
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Activity 5
Word Form
Directions: Circle the correct form of the verb given and rewrite the sentences.
คาสั่ ง : จงวงกลมคากริยาที่อยู่ในวงเล็บและนาประโยคมาเขียนใหม่ ให้ ถูกต้ อง (10 คะแนน)

1. The students (study/ studies) very hard. So they can get the good grade.
- ………………………………………………………………………….. .
2. My sister (exercise/ exercises) every day. So she has a good health.
- …………………………………………………………………………. .
3. Sam (jog/jogs) every day in the park. So he is very strong.
- ………………………………………………………………………… .
4. Ball (take/takes) a bath in the morning. So he is feeling fresh at school.
- ………………………………………………………………………… .
5. Suttida (love/loves) all sports. So she is strong and healthy.
- ………………………………………………………………………… .
6. Nem and Aom (go/ goes) to school by bus. So they arrive school early.
- ……………………………………………………………………….. .
7. The mouse (have/has) food in the kitchen. So it is full now.
- ……………………………………………………………………….. .
8. Joe (catch/ catches) a bus home after work. So he can go home on time.
- ………………………………………………………………………… .
9. Classes (finish/finishes) early in the morning. So we can have lunch early.
- …………………………………………………………………………. .
10. We (have/ has) lunch at school on Tuesday. So we have time to chat with friends.
-…………………………………………………………………………. .
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ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการอ่ าน – เขียนภาษาอังกฤษ
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ชุ ดกิจกรรรมที่ 1
เรื่ อง My Daily Life

กิจกรรรมที่ 1.2
เรื่ อง Activities in My Daily Life

WARM UP ACTIVITY
Vocabulary
Vocabulary Review
HANDOUTS
Handout 3 : Reading : Bank’s Activities
Handout 4 : Writing : Negative Sentence
READING –WRITING ACTIVITIES
Activity 6 : Answer the Questions
Activity 7 : Correct Verb Form
Activity 8 : Correct the Negative Form
Activity 9 : Like / Dislike

Activity 10 : Choose Wh-questions
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Vocabulary

go to bed

student

lesson

homework

basketball

famous

university

volleyball

study

class
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Vocabulary Review
Directions: Fill the correct word in the blank from the words given.
คาชี้แจง : เติมคาตอบในช่ องว่ างให้ ถูกต้ องจากคาศัพท์ ทกี่ าหนดให้
go to bed
famous

student
university

lesson
volleyball

homework
study

basketball
class

1. I usually do my ……………. in the evening.
2. He always ……….. ….. early.
3. Bam has English ……………… …. on Monday, Tuesday and Friday.
4. She likes to …………… Math.
5. Ball is a …………..…. at Janjawa Wittayakhom School.
6. Pleumjit is a ………….… player.
7. Jack often plays ………..…. in his freetime.
8. I want to study in the …………… when I graduate from Matthayom 6.
9. Bella is a …………..…. actress in Thailand.
10. We don’t have …………… …. on Sunday. It is a holida
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Handout 3
Reading : Bank’s Activities

Bank’s Activities
Bank is a student in a Matthayom 2/1. He goes to bed early every
night because he doesn’t like to go to bed late. He takes English lesson on
Mondays, Tuesdays and Wednesdays. He does his homework on Mondays,

Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Sundays. He likes to play basketball.
But he doesn’t play volleyball. He studies hard because he wants to study in
a famous university in Chiangrai.
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Activity 6
Answer the Questions
Directions A : Tick True or False in each sentences.
คาสั่ ง A : เลือก True หรื อ False ในประโยคทีก่ าหนดให้ จากเนื้อเรื่ องของ Bank
(2.5 คะแนน)
1. He always goes to bed early.
TRUE
FALSE
2. He takes English lesson twice a week.

TRUE

FALSE

3. He usually plays basketball.

TRUE

FALSE

4. He does his homework four times a week.

TRUE

FALSE

5. He wants to study in a famous high school.

TRUE

FALSE

Directions B : Answer the questions.
คาสั่ ง B : ตอบคาถามจากเรื่ องใน Handout 3 ให้ ถูกต้ อง (2.5 คะแนน)
1. Does Bank go to bed late?
- ……………………………………………………………………………. .
2. How often does he take English lesson?
- ……………………………………………………………………………. .
3. Is he a student in Matthayom 4?
- ……………………………………………………………………………. .
4. What sport does he like to play?
- …………………………………………………………………………… .
5. Where does he want to study?
- …………………………………………………………………………… .
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Handout 4
Writing: Negative Sentence
รูปประโยคปฏิเสธ (Negative Form)
1. ถ้าประโยคบอกเล่านั้นมีกริ ยาช่วย เมื่อต้องเปลี่ยนให้เป็ นประโยคปฏิเสธ ดังนี้

Subject (ประธาน) + is, am, are + not + object / complement
I , You, We, They (ประธานพหูพจน์) ใช้กบั are not (aren’t)
He , She , It
(ประธานเอกพจน์) ใช้กบั is not (isn’t)
Examples:
บอกเล่า
ปฏิเสธ
บอกเล่า
ปฏิเสธ

He is a teacher.
He is not a teacher.
(He isn’t a teacher.)
They are my friends.
They are not my friends.
(They aren’t my friends.)
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2. ถ้าในประโยคบอกเล่านั้นมีเพียงกริ ยาแท้ เมื่อต้องการเปลี่ยนให้เป็ นประโยคปฏิเสธ ดังนี้

Subject (ประธาน) + (do / does) + not + verb + object / complement
I , You , We , They (ประธานพหูพจน์) ใช้กบั do not (don't)
He , She , It
(ประธานเอกพจน์) ใช้กบั does not (doesn't)
Examples:
บอกเล่า
ปฏิเสธ
บอกเล่า
ปฏิเสธ

He gets up early every morning.
He does not get up early every morning .
(He doesn’t get up early every morning.)
Mew and Wan go to school.
Mew and Wan do not go to school.
(Mew and Wan don’t go to school.)

ข้ อสั งเกต


เมื่อใช้ does not ( doesn't ) กับประธานเอกพจน์ คากริ ยาที่เติม “s” หรื อ “es”
ให้ตดั “s” หรื อ “es” ทิ้งและคงเหลือคากริ ยา ซึ่งไม่ตอ้ งเติมอะไรทั้งสิ้น



ส่วน do not (don't) ใช้กบั ประธานพหูพจน์คากริ ยาให้คงเดิมไม่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงใดๆ
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Activity 7
Correct Verb Form
Directions: Read the sentence in each item and correct the best answer.
คาสั่ ง : อ่านประโยคทีก่ าหนดให้ ในแต่ ละข้ อและตอบคาตอบทีถ่ ูกถ้ อง (10 คะแนน)
1. My uncle ……………in Bangkok.
He lives in Chiangrai.
1. do not /lives
2. does not / live
3. do not / live
4. does not / lives
2. She……………….. to Chiangrai Central Plaza.
She goes to Big C.
1. do not / go
2. do not / goes
3. does not / go
4. does not / goes
3. My mother……………. in a hospital.
She works in 7-Eleven.
1. do not / work
2. does not / work
3. do not / works
4. does not / works
4. Bob and Joe …………… any books.
They buy a lot of snacks.
1. do not / buy
2. does not / buys
3. do not / buys
4. does not / buy
5. I ……………… every day.
I walk only on weekends.
1. do not / walk
2. does not / walk
3. do not / walks
4. does not / walks
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6. Question: Bet and Now……………..a movie on Sunday.
(They watch on Monday and Tuesday).
Answer : …………………………………………………. .
7. Question : I……………. a car.
(But I have a bicycle).
Answer : …………………………………………………. .
8. Question : The doctor……………. at school.
(He works in a hospital).
Answer : ………………………………………………… .
9. Question : Jenny and I …………… singing lessons.
(We take drawing lessons).
Answer : ………………………………………………… .
10. Question : A dog …………….to stay in the cage.
(It likes to stay with people).
Answer : …………………………………………………. .
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Activity 8
Correct Negative Form
Directions: Change the sentences into negative form.
คาสั่ ง : จงเปลีย่ นประโยคทีก่ าหนดให้ เป็ นประโยคปฏิเสธให้ ถูกต้ อง(10 คะแนน)
I like watching scary movies.
1.
Negative form
He passes the exam.
2.
Negative form
She eats bananas.
3.
Negative form
They go to school by bus.
4.
Negative form
My father drinks coffee.
5.
Negative form
It rains today.
6.
Negative form
We study Thai today.
7.
Negative form
Tanawat walks to school.
8.
Negative form
Jane and I go shopping.
9.
Negative form
Peter speaks Chinese.
10.
Negative form
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Activity 9
Like/Dislike
Directions : Read the passage given and use your own words to (1)write 3
sentences to describe what you like with reasons and (2) write 3 sentences to
describe what you dislike with reasons
คาสั่ ง : อ่านเนื้อเรื่ องแล้วแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับอินเตอร์ เน็ตโดย (1) แต่ งประโยค
3 ประโยค บอกความรู้สึกว่ าชอบสื่ อออนไลน์ ประเภทใด เพราะเหตุใด (บอกเหตุผล
ประกอบ) และ (2) แต่ ง 3 ประโยค ความรู้สึกว่ าไม่ ชอบสื่ อออนไลน์ ประเภทใด เพราะ
เหตุใด (บอกเหตุผลประกอบ) (6 คะแนน)
I like to surf on the internet. I think internet is good for me. Every student has to
know how to use the internet on computer or mobile phone. On my free time, I like
to search on the website. My favourite website is google.com. I like google because
I can search for information for my homework. I like facebook because I can send
messages and chat with my friends. That’s why I like to be online on the internet.
LIKE
I like …………… because………………………………………………. .
I like …………… because ……………………………………………… .
I like …………… because………………………………………………. .
DISLIKE
I don’t like ………......... because ………………………………………. .
I don’t like ……………. because……………………………………….. .
I don’t like ……………. because ……………………………………… .
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Vocabulary

Friends

Nice to meet you

Office

School

Teacher

Great

Lunch

Together

Doctor

Festival
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Vocabulary Review
Directions : Match the word with the picture.
คาสั่ง : จับคู่คาศพท์ และรู ปภาพให้ ถูกต้ อง
1.
A. Lunch
2.

B. Together

3.

C. Friends

4.

D. Teacher

5.

E. Nice to meet you

6.

F. Festival

7.

G. Doctor

8.

H. School

9.

I. Great

10.

J. Office
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Handout 5
Reading : At the Supermarket
Situation : At the supermarket
Amy
Joe
Ani
Joe
Ani
Joe
Ani
Joe
Ani
Joe
Ani
Joe
Ani
Joe
Amy
Joe and Ani

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hi, Joe. This is my friend, Ani.
Nice to meet you Ani.
Nice to meet you , too.
Where are you from?
I’m from Japan.
Where do you live?
I live in Boston.
Whom do you live with?
I live with two American friends.
Do you go to school in Boston?
Yes, I do.
What are you studying?
I’m studying to be a teacher.
Wow! That’s great!
Let’s have lunch together.
Good idea.
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Activity 10
Answer the Questions
Directions :Read the story in Handout 5, then answer the questions and
summarize the story.
คาสั่ ง : อ่านเรื่ องใน Handout 5 แล้วตอบคาถามให้ ถูกต้ องและนามาเขียนสรุปความ
(5 คะแนน)
1. Where is Ani from?
Answer : …………………………………………………………….. .
2. Whom does she live with?
Answer : …………………………………………………………….. .
3. Where does Ani and her friends study?
Answer : ……………………….…………………………………… .
4. Where are they now?
Answer : ……………………………………………………………. .
5. What does she want to be in the future?
Answer : ……………………………………………………………. .
Summary the story :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Summary
……………………………………………………………………………………
(Suggested answer)
…………………………………………………………………………………….
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Handout 6
Writng : Yes/No Questions
รูปประโยคคาถาม (Interrogative Form)
1. ในประโยคที่มี V. to be (is, am, are) เมื่อต้ องการทาให้ เป็ นรูปประโยคคาถามให้ นา
กริยาเหล่านีข้ นึ้ ต้ นประโยค ดังนี้
V. to be (is, am, are) + subject + complement ?
Example:
บอกเล่า
คาถาม
ตอบรับ
ตอบปฏิเสธ
บอกเล่า
คาถาม
ตอบรับ
ตอบปฏิเสธ

Chiangrai is a beautiful province.
Is Chiangrai a beautiful province?
Yes, it is.
No, it isn’t.
I am a teacher.
Are you a teacher?
Yes, I am.
No, I’m not.
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2. ประโยคทีม่ กี ริยาแท้ เมื่อต้ องการเปลีย่ นเป็ นรูปคาถาม ให้ ใช้ V. to do (do, does) มาช่ วย
โดยวางไว้ หน้ าประโยค ดังนี้
Do, Does + subject + V.1+object / complement?
บอกเล่า
คาถาม
ตอบรับ
ตอบปฏิเสธ

Norrawit likes to sing songs.
Does Norrawit like to sing songs?
Yes, he does.
No, he doesn’t.

บอกเล่า
คาถาม
ตอบรับ
ตอบปฏิเสธ

They go to school by bus.
Do they go to school by bus?
Yes. they do.
No, they don’t.

ข้ อสั งเกต:
1. ใช้ do กับประธาน I, you , we, they และประธานพหู พจน์
2. ใช้ does กับประธาน he, she, it และประธานเอกพจน์ คากริ ยาต้องใช้รูป
Infinitive
3. ประโยคคาถามเหล่านี้เรี ยกว่า Yes/ No question เพราะคาตอบเป็ น Yes กับ No
เท่านั้น
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Handout 7
Writing : Wh-Question
รูปประโยคคาถามทีข่ นึ้ ต้ นด้ วย ( Wh-question )
ประโยคคาถามที่ ข้ ึน ต้น ด้ว ย Wh-question สามารถทาได้โ ดยนา Wh-question
มาวางไว้หน้าประโยคคาถามของ Present Simple Tense และคาตอบจะตอบตามคาถาม Question

Word ที่ข้ นึ ต้นประโยค ไม่สามารถตอบ Yes /No ได้ ให้นกั เรี ยนสังเกตจากตารางต่อไปนี้
ประโยคคาถาม
ประโยคคาถามของ
Wh-questions

What
When
Whom
Why
Where
How

Present Simple Tense
does Mint do every day?
does Sorn come home?
do they play with?
do you study English ?
does she work?
do you feel ?

ประโยคคาตอบ(Answers)

She watches a Korean series every day.
He comes home about 6 o’clock.
They play with Beem.
Because I want to travel to England.
She works in an office.
I feel better.
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Activity 11
Complete the Sentences Using Helping Verbs
Directions : Write the sentence using helping verb to complete the sentence.
คาสั่ ง : จงแต่ งประโยคโดยใช้ กริยาช่ วยในแต่ ละประโยค (10 คะแนน)
is
are
do
does
1. A: I work at the hospital.
B: (you/a doctor)
………………………………………………. .
2. A: I like to watch Mr.Bean’s movie.
B: (Mr.Bean/funny)
………………………………………………. .
3. A: James is a new student in my class.
B: (James/ handsome)
………………………………………………. .
4. A: There are 27 students in Mattayom 2/1.
B: (they/in the classroom) ……………………………………………….. .
5. A: I like to watch Scooby Doo on Cartoon network.
B: (Scooby Doo/a good dog) ……………………………………………….. .
6. A : Today I do my English homework.
B: (you/always /do your homework) ………………………………………… .
7. A: I have dinner at home with my family.
B: (your father/cook/dinner)
………………………………………. .
8. A: There are Farm Festival at Singha Park. My parents want to go there.
B: (they/go/to Singha Park)
………………………………………. .
9. A: My friends from Bangkok visit me on Songkran Day.
B: (your friends/like/Songkran Day) ………………………………………… .
10. A: Today I eat pizza at Central Plaza?
B: (you/like/pizza)
……………………………………….. .
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Activity 12
Answer Yes/No Questions
Directions : Look at the pictures and answer the questions.
คาสั่ ง : จงดูภาพทีก่ าหนดให้ และตอบคาถามให้ ถูกต้ อง (10 คะแนน)
1.
Question : Does Joe go fishing?
Answer : ……………………… .
2.
Question : Does Jack play football?
Answer : ……………………….. .
3.
Question : Do they have lunch at a restaurant?
Answer : ……………………….. .
4.
Question : Does Tom fly to Singapore?
Answer : ……………………….. .
5.
Question : Does Jenny sing a song?
Answer : ……………………….. .
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6.
Question : Are they at home?
Answer : ……………………………. .
7.
Question : Is she a teacher?
Answer : ……………………………. .
8.
Question : Is a cat on a table?
Answer : …………………………… .
9.
Question : Is Thabtim happy?
Answer : …………………………… .
10.
Question : Is Meena a good student?
Answer : ……………………………. .
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Activity 13
Write Yes/No Questions
Directions : Write Yes/No questions and short answers from the given sentences.
คาสั่ ง : จงแต่ งประโยคคาถามและคาตอบสั้นๆ ให้ ถูกต้ องจากประโยคที่กาหนดให้
(10 คะแนน)
1. He is a singer. (Yes)
Question:
Answer:
2. Bass is good at Math. (No)
Question :
Answer:
3. It is hot today. (Yes)
Question :
Answer:
4. They are Mattayom 2 students. (No)
Question :
Answer:
5. Thailand is a beautiful country. (Yes)
Question :
Answer:
6. Nick plays volleyball every day. (Yes)
Question :
Answer:
7. Nan surfs the net in the evening. (No)
Question :
Answer:
8. We live in Amphoe Maechan. (Yes)
Question:
Answer:
9. My sister drives a car. (No)
Question :
Answer:
10. Thai girls like Korean singers. (Yes)
Question:
Answer:
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Activity 14
Choose Wh-Questions
Directions: Circle the correct Wh-Questions and answer the questions.
คาสั่ ง : จงวงกลมคาที่อยู่ในวงเล็บและตอบคาถามให้ ถูกต้ อง (10 คะแนน)
1. A: Where When do you live? (Thailand)
B:
2. A: Where When do you meet her ? (every Saturday)
B:
3. A: What Who does he do? (a teacher)
B:
4. A: Who Where do you stay in Bangkok? (the Amarin Hotel)
B:
5. A: Why When does she come to school late? (miss the bus)
B:
6. A: What When does your mother cook for dinner? (salad)
B:
7. A: What Whom does she eat for lunch? (noodles)
B:
8. A: What When do you usually walk the dog? (in the morning)
B:
9. A: How Where does Sara work ? (school)
B:
10. A: What Where do you do? (a student)
B:

41

ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการอ่ าน – เขียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ ไวยากรณ์ เป็ นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ชุ ดกิจกรรรมที่ 1
เรื่ อง My Daily Life

กิจกรรรมที่ 1.4
เรื่ อง Reading and Writing Integration

HANDOUTS
Handout 8 : Vocabulary about Routine
READING - WRITNG ACTIVITIES
Activity 15 : Improve Your Reading Skill :
Read and Rewrite the Story
Activity 16 : Improve Your Writing Skill :
Write Your Own Story

42

Handout 8
Vocabulary about Routine
Daily routine activities

wake up

have shower

go to school

have breakfast

make the bed

brush one’s teeth

cook food

drive a car

go shopping

do homework

wash dishes

take the bus

take a photo

watch TV

listen to music

get dressed
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Activity 15
Improve Your Reading Skill :
Read and Rewrite the Story
Directions : Read the passage then;
(1) and rewrite the passage again in passage(2) using the main
verbs from passage (1) and write then in the correct form.
คาสั่ ง : อ่านข้ อความที่ 1 แล้วเติมคากริยาทีอ่ ยู่ในรูปประโยคบอกเล่าลงใน
ข้ อความที่ 2 โดยใช้ คากริยาในข้ อความที่ 1 ให้ ถกู ต้ อง (10 คะแนน)
PASSAGE 1
I get up at 6.00 a.m. I take a bath at 6.30 a.m. I have breakfast at 7.00 a.m.
I go to school at 7.30 a.m. My class starts at 8.40 a.m. I have lunch at 12.00
p.m. I arrive home at 4.30 p.m. I do my homework at 5.00 p.m. I have dinner at
7.00 p.m. and I go to bed at 10 p.m.

PASSAGE 2
Namwan ………… at 6.00 a.m.
She ………………….a bath at 6.30 a.m.
She ……………….at 7.00 a.m.
She………………………….at 7.30 a.m.
Her class ………….at 8.40 a.m. She ………………………. at 12.00 p.m.
She ……………….at 4.30 p.m.
She………….her homework at 5.00 p.m.
She ………………. at 7.00 p.m. and she ………………………at 10 p.m.
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Activity 16
Improve Your Writing Skill :
Write Your Own Story
Directions : Fill in the timetable and your daily routine activities. .
คาสั่ ง : จงเติมกิจกรรมที่ทาในชีวติ ประจาวันลงในตาราง(4 คะแนน) แล้วนามา
เขียนบรรยายกิจวัตรประจาวันอย่ างน้ อย 10 ประโยค (14 คะแนน)
Time
6.00 a.m.

Activities
Get up

12.00 p.m.

Have lunch.
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง My Daily Life
คาสั่ ง

1. แบบทดสอบฉบับนี้ใช้เพือ่ ทดสอบหลังเรี ยนชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง My Daily Life
เป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
2. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบใต้อกั ษร 1, 2, 3 หรื อ 4
ที่เป็ นคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว

Part 1: Reading Ability : Cloze Test
Directions : Choose the best answer to fill in the Anissa’s E-mail.
คาสั่ ง : เลือกคาตอบที่ถูกต้องเติมลงใน E-mail ของ Anissa

Dear friends,
Hi! I am Anissa Lee. Now I am in Chiangrai, Thailand.
I______1______at Janjawa Wittayakom School.
I ____2____with my host family and study Thai
at school. I have a new friend. Her name is Sopa.
She ____3____music. She loves to sing a song but she
____4____like to dance. We usually ____5____ to the
concert on weekends.
Love,
Anissa

1. 1.study
3.live
2. 1.study
3.live

2.studies
4.lives
2.studies
4.lives
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3. 1.watches
2.likes
3.sings
4.goes
4. 1. do
2.don’t
3. does
4.doesn’t
5. 1.go
2.study
3.live
4.sing
Part 2 : Reading Ability : Reading Comprehension
Directions : Read the passage and choose the correct answer.
คาสั่ ง : อ่านเนื้อเรื่ องแล้ วเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
Bam lives in Chiangrai with her mom and dad. She studies at Janjawa
Wittayakhom School. She lives near her school. She usually gets up at 6.30
a.m. She usually walks to school. Her favourite subject is Thai. She finishes
school at 4.00 p.m. She always does her homework and helps around the house.
Then she has dinner at 6.30 p.m. and goes to bed at 9.00 p.m.
6. Where does Bam live?
1. She lives with her mom and dad.
3. She lives at Janjawa Wittayakom School.
7. Does she live far from school?
1. Yes, she does.
3. No, she isn’t.
8. How does she go to school?
1. By bus.
3. By car.

2. She lives in Chiangrai.
4. She lives around her house.
2. Yes, she is.
4. No, she doesn’t.
2. On foot.
4. By motorbike.
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9. Does she like to study Thai?
1. No, she doesn’t.
2. No, she isn’t.
3. Yes, she does.
4. Yes, she doesn’t.
10. What does she do at 9.00 p.m.?
1. She does her homework.
2. She goes to school.
3. She has dinner.
4. She goes to bed.
Part 3 : Writing Ability : Grammar Usage
Directions : Choose the correct answer.
คาสั่ ง : เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
11. Pam likes to do exercise.
She often …………….swimming.
1. gone
2. go
3. goes
4. going
12. Dang is a secretary.
She ................. in an office.
1. works
2. work
3. have worked
4. has worked
13. John is from America.
Is he from Germany?
No, he……. ………………..
1. is
2. isn’t
3. are
4. aren’t
14. A: …………is your birthday?
B: My birthday is on 23rd March,2002.
1. Where
2. What
3. How
4. When
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15. A: How…….do you play basketball?
B: I play basketball twice a week.
1. always
2. often
3. usually
4. sometimes
16. A: …………. is your address?
B: At 125 Moo.7, Tambon Janjawa, Amphoe Maechan, Chiangrai.
1. What
2. How
3. When
4. Where
17. Jane gets zero grade in science subject.
She………..like science.
1. don’t
2.. does
3. doesn’t
4. do
18. A: …….your mother drive?
B: Yes, she………. .
1. Do/does
2. Do/doesn’t
3. Do/do
4. Does/does
19. A:……….. your father ………. movie?
B: Yes he does.
1. Do / watch
2. Do / watches
3. Does / watch
4. Does / watches
20. Rose goes to school late twice a week.
She ….………. late for school.
1. is sometimes
2. sometimes is
3. are sometimes
4. sometimes are
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