
 
 

 

 

 

แบบฝกทักษะ

ภาษาตางประเทศ (

เลมที่ 4 เรื่อง  Easy vocabulary for 

เปน การเติมเต็มใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพความสามารถ

การเรียนรูเกี่ยวกับ การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไมตาง

เขาใจไดงาย ชุดสนุกกับคําศัพท

ประกอบดวยกิจกรรมตาง

ผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียนนั้น

ณ โอกาสนี้  ผูจัดทําขอขอบคุณ  ผูอํานวยการโรงเรียน  

และทุกทานที่ใหขอเสนอแนะและสนับสนุน เปนกําลังใจ จน

สําเร็จดวยด ี

 

   

 

 

 

 

 

 

 Easy vocabulary for vegetables 

 

คํานํา 

แบบฝกทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรู

(ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชุดสนุกกับคําศัพท  

Easy vocabulary for vegetables and fruit

การเติมเต็มใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพความสามารถ 

การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ  เพื่อใหเกิดความชํานาญ โดย

มีเนื้อหาเกี่ยวกับผักและผลไมตาง ๆ  มีภาพประกอบสวยงาม นักเรียนสามารถ

เขาใจไดงาย ชุดสนุกกับคําศัพทไดจัดทําขึ้นจํานวน 8 เลม

ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ โดยเรียงลําดับเนื้อหาจากงาย ไปหายากเพื่อให

ความเขาใจในบทเรียนนั้น ๆ ยิ่งขึ้น 

ณ โอกาสนี้  ผูจัดทําขอขอบคุณ  ผูอํานวยการโรงเรียน  

ทุกทานที่ใหขอเสนอแนะและสนับสนุน เปนกําลังใจ จนแบบฝกทักษะ

นางจินดา   

   

 and fruits    ก 

การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรู

ชุดสนุกกับคําศัพท   

and fruits นี้ จัดทําขึ้นเพื่อ

 และทักษะทาง        

เพื่อใหเกิดความชํานาญ โดย

ประกอบสวยงาม นักเรียนสามารถ

เลม แตละเลม

ๆ โดยเรียงลําดับเนื้อหาจากงาย ไปหายากเพื่อให

ณ โอกาสนี้  ผูจัดทําขอขอบคุณ  ผูอํานวยการโรงเรียน  ผูเชี่ยวชาญ    

แบบฝกทักษะเลมนี้ 

นางจินดา   บุญคง 
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แบบฝกทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษชุด สนุกกับคําศัพท เลมนี้ผูจัดทําได

ทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนคําศัพท

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 

ความเขาใจและความชํานาญ ดานการทบทวน

แบบฝกทักษะ

เร่ือง Easy vocabulary

1. จุดประสงค 

2. แบบทดสอบกอนเรียน

3. เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน

4. ใบความรู 

5. แบบฝกทักษะ

6. แบบทดสอบหลังเรียน

7. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

8. เฉลยแบบฝกทักษะ

vocabulary for 

ครูอาจทําสําเนา

เลมนี ้สําหรับนักเรียน พรอมใชควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู

ทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษนี้เปนเพียง

ครูจึงตองใหความชวยเหลือนักเรียนอยูตลอดเวลาเมื่อเกิดปญหาขึ้น
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คําชี้แจงสําหรับคร ู

การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษชุด สนุกกับคําศัพท เลมนี้ผูจัดทําได

ทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนคําศัพท

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนปฏิบัติเพิ่มเติมใหเกิดความรู

ความเขาใจและความชํานาญ ดานการทบทวนเนื้อหาความรูตางๆที่เรียนไปแลว

แบบฝกทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ ชุด สนุกกับคําศัพท เลมที่ 

Easy vocabulary for vegetables and fruits มีสวนประกอบของแบบฝกดังนี้

 

แบบทดสอบกอนเรียน 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

แบบฝกทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 6 แบบฝก

แบบทดสอบหลังเรียน 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

แบบฝกทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษเลมที่ 4 

vocabulary for vegetables and fruits 
ครูอาจทําสําเนาแบบฝกทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ  

สําหรับนักเรียน พรอมใชควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู และใหตระหนักวา

การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษนี้เปนเพียง สื่อการเรียนรูไมใชครูหรือตัวแทนครู 

ครูจึงตองใหความชวยเหลือนักเรียนอยูตลอดเวลาเมื่อเกิดปญหาขึ้น 

 

 and fruits    ง 

การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษชุด สนุกกับคําศัพท เลมนี้ผูจัดทําได

ทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนคําศัพท

เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนปฏิบัติเพิ่มเติมใหเกิดความรู

เนื้อหาความรูตางๆที่เรียนไปแลว 

สนุกกับคําศัพท เลมที่ 4       

มีสวนประกอบของแบบฝกดังนี้ 

แบบฝก 

 เร่ือง Easy  

  ชุด สนุกกับคําศัพท 

และใหตระหนักวาแบบฝก

สื่อการเรียนรูไมใชครูหรือตัวแทนครู     



 
 

 

 

 

แบบฝกทักษะการเขียน

ประกอบการเรียนเพื่อเสริมทักษะใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบทเรียน

จึงขอใหผูเรียนไดปฏิบัติตามท่ีครูผูสอนกําหนดไว โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา ผูเรียนปฏิบัติ

ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาและทําความเขาใจกับจุดประสงคการเรียนรู

2. อานและฟงคําอธิบายเพิ่มเติมจากครูอยางตั้งใจ

3. ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

เขียนคําศัพทภาษาอังกฤษตอไป

4. อานและศึกษา

เปนผูชวยเสริม ใหคําแนะนํา ในแตละขั้นตอน

5. ทําแบบฝกทักษะ

กําหนดอยางรอบคอบ

6. รวมตรวจคําตอบและแสดงความคิดเห็นอยางเหมา

7. เมื่อทําแบบฝกทักษะ

แบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 
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คําชี้แจงสําหรับผูเรียน 

การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ ชุด สนุกกับคําศัพท

ประกอบการเรียนเพื่อเสริมทักษะใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบทเรียน

จึงขอใหผูเรียนไดปฏิบัติตามท่ีครูผูสอนกําหนดไว โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา ผูเรียนปฏิบัติ

ศึกษาและทําความเขาใจกับจุดประสงคการเรียนรู 

อานและฟงคําอธิบายเพิ่มเติมจากครูอยางตั้งใจ 

ทําแบบทดสอบกอนเรียน 10 ขอแลวจึงเรียนเนื้อหาของแบบฝกทักษ

เขียนคําศัพทภาษาอังกฤษตอไป 

อานและศึกษาแบบฝกทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยมีครู

เปนผูชวยเสริม ใหคําแนะนํา ในแตละขั้นตอน 

แบบฝกทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษและกิจกรรมตางๆตามท่ี

กําหนดอยางรอบคอบ 

รวมตรวจคําตอบและแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสมรวมกับเพื่อนและครู

แบบฝกทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษเรียบรอยแลวใหผูเรียนทํา

แบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ขอ 

 

 and fruits    จ 

สนุกกับคําศัพท ไดทําขึ้นเพื่อใช

ประกอบการเรียนเพื่อเสริมทักษะใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบทเรียน  ดียิ่งขึ้น     

จึงขอใหผูเรียนไดปฏิบัติตามท่ีครูผูสอนกําหนดไว โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา ผูเรียนปฏิบัติ

แบบฝกทักษะการ

การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยมีครู

การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษและกิจกรรมตางๆตามท่ี

ะสมรวมกับเพื่อนและครู 

การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษเรียบรอยแลวใหผูเรียนทํา



 
 

 

 

 
 

 
1.นักเรียนบอกความหมายและเขียนคําศัพทเกี่ยวกับ

2.นักเรียนสามารถนําคําศัพทเกี่ยวกับ  

ของประโยคได 
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จุดประสงคการเรียนรู 

นักเรียนบอกความหมายและเขียนคําศัพทเกี่ยวกับ vegetables and fruits

นักเรียนสามารถนําคําศัพทเกี่ยวกับ  vegetables and fruits  ไปเขียนเปนสวนประกอบ

 

 and fruits    ฉ 

vegetables and fruits  ได 

ไปเขียนเปนสวนประกอบ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

สวัสดีครับ เราพบกันเปนเลมที่ 

Easy vocabulary for vegetables

แตกอนอื่นใหนักเรียนทาํแบบทดสอบ

 

 

สวัสดีครับ เราพบกันเปนเลมที่ 4 แลวนะ 

วันนี้เราจะไปเรียน เรื่อง  

Easy vocabulary for vegetables and fruits 

แตกอนอื่นใหนักเรียนทาํแบบทดสอบ 
กอนเรียนกันกอนเลยครับ 

  



 
 

 

แบบทดสอบกอนเรียน

เลมที ่4  เรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  
 

คําช้ีแจง   ขอสอบฉบับน้ีเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 

คําสั่ง       ใหนักเรียนเลือกตอบคําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว

 

1. _______ is vegetable.

a. Chili 

b. Pineapple

c. Strawberry

d. Apple 

2. _______ is fruit.

a. Carrot 

b. Tomato 

c. Grape 

d. Pumpkin 

3. Tom likes to eat ____________.

a. pineapples

b. guavas 

c. strawberries

d. papayas 
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รียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

เรื่อง  Easy vocabulary for vegetables and fruit

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 เวลา   15   นาที    คะแนนเตม็   

ขอสอบฉบับน้ีเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 

ใหนักเรียนเลือกตอบคําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว

_______ is vegetable. 

    

Pineapple  

c. Strawberry     

2. _______ is fruit. 

    

  

    

 

3. Tom likes to eat ____________. 

a. pineapples    

  

c. strawberries    

 

 and fruits    1 

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   

and fruits 

คะแนนเตม็   10   คะแนน 

ขอสอบฉบับน้ีเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 10 ขอ 

ใหนักเรียนเลือกตอบคําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว 



 
 

 

 

4.She likes to eat a ___________.

a. grape 

b. pineapple

c. pumpkin 

d. guava 

5.  In Thailand. ___________ is queen of fruit.

a. Longan 

b. Durian 

c. Strawberry

d. Mangos teen

6. Supa wants some red and green fruit .It is a …………

a. watermelon

b. pomelo 

c. corn 

d. carrot  

7. Dang wants some 

a. watermelons

b. gapes 

c. strawberries

d. pineapples

 

 

 

 

 Easy vocabulary for vegetables 

eat a ___________. 

      

b. pineapple 

    

5.  In Thailand. ___________ is queen of fruit. 

      

c. Strawberry    

teen 

6. Supa wants some red and green fruit .It is a …………

a. watermelon 

7. Dang wants some yellow fruit. They are ………… 

a. watermelons 

strawberries 

d. pineapples  

 and fruits    2 

6. Supa wants some red and green fruit .It is a ………… 

 



 
 

 

 

8. Sunee wants some orange 

a. watermelons

b. strawberries

c. potatoes 

d. carrots 

9. Manee wants some green

a. onions 

b. tomatoes

c. carrots 

d. broccolis 

10.In Thailand. ___________ is king of fruit.

a. Longan 

b. Durian 

c. Strawberry

d. Mangos teen

 

 

 

 

 

 

 

 

 Easy vocabulary for vegetables 

wants some orange vegetables. They are …………

a. watermelons 

b. strawberries  

 

  

wants some green vegetables. They are …………

b. tomatoes 

 

10.In Thailand. ___________ is king of fruit. 

      

c. Strawberry    

Mangos teen 

 and fruits    3 

They are ………… 

vegetables. They are ………… 



 
 

 

แบบทดสอบกอนเรียน

เรื่อง Easy vocabulary for 

ชื่อ ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ นักเรียนนําคะแนนทีไ่ดทั้งหมดไปกรอกไวในแบบบันทึกคะแนน

เปนรายบุคคลของนักเรยีน
 

ทดสอบกอนเรียน

ขอ a 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

รวม.........................

 Easy vocabulary for vegetables 

 

กระดาษคําตอบ 

แบบทดสอบกอนเรียน ชุดสนุกกับคําศัพท เลมที่ 

Easy vocabulary for vegetables and fruits

..................................................เลขที.่........................ชั้น
 

 

   

นักเรียนนําคะแนนทีไ่ดทั้งหมดไปกรอกไวในแบบบันทึกคะแนน

เปนรายบุคคลของนักเรยีนเปนรายบคุคลของนกัเรียน

ทดสอบกอนเรียน 

 b c d 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

.........................คะแนน 

à¡�§¨Ñ§àÅÂ¤ÃÑº

 and fruits    4 

 

ชุดสนุกกับคําศัพท เลมที่ 4  

vegetables and fruits 

ชั้น.............. 

        

 

นักเรียนนําคะแนนทีไ่ดทั้งหมดไปกรอกไวในแบบบันทึกคะแนน 

เปนรายบคุคลของนกัเรียน 

à¡�§¨Ñ§àÅÂ¤ÃÑº 



 
 

 

 

ใบความรูที่  

 

Vegetables (ผัก)
1. potato   

2. garlic   

3. chili   

4. pumpkin  

5. carrot   

6. tomato   

7. cucumber 

8. cabbage  

9. cauliflower 

10. chinese kale 

11. crisp head 

12. lettuce  

13. broccoli  

14. lemon grass 

15. corn  

16. onion   

 17. devil’s fig 

 

 
 

 Easy vocabulary for vegetables 

ใบความรูที่  1  ศัพทนารูควรจดจํา 

) 
  พะเท' โท   มันฝรั่ง

  การ' ลิค   กระเทียม

  ชิล' ลี     พริก 

  พัมพฺ ‘ คิน    ฟกทอง

  แค' รัท   แครอท

  ทะเม' โท   มะเขือเทศ

  คิว' คัมเบอะ   แตงกวา

  แคบ' บิจฺ   กะหล่ํา

  คอ' ลิเฟลาเออ  กะหล่ําดอก

  ไช' นิสฺ เคล   ผักคะนา

  คริสพ ฺเฮด   ผักกาดแกว

  เลท' ทิส ฺ   ผักกาดหอม

  บรอค' คะล ี   บรอคคอลี่

  เลม' เมิน กราส ฺ  ตะไคร 

  คอรน    ขาวโพด

  อัน' เยิน   หัวหอม

  เด' วิลส ฟก   มะเขือพวง
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มันฝรั่ง 

กระเทียม 

ฟกทอง 

แครอท 

มะเขือเทศ 

แตงกวา 

กะหล่ําปล ี

กะหล่ําดอก 

ผักคะนา 

ผักกาดแกว 

ผักกาดหอม  

บรอคคอลี ่   

ตะไคร  

ขาวโพด 

หัวหอม  

มะเขือพวง 



 
 

 

ใบความรูที่  

Fruits (ผลไม) 
1. grapefruit / pomelo

2. strawberry   

3. watermelon 

4. pineapple 

5. grapes  

6. apple  

7. orange  

8. banana  

9. coconut  

10. custard apple 

12. cherry  

13. durian  

14. guava  

15. litchi  

16. longan  

17. mango  

18. mangosteen 

19. pear  

20. papaya  

21. lemon   

 Easy vocabulary for vegetables 

 

ใบความรูที่  2  ศัพทนารูควรจดจํา 
 

grapefruit / pomelo  เกรพ' ฟรุท / พอม' มะโล  

  สทรอ' เบอรี       

  วอ' เทอะเมลลัน   

  ไพนแอพ' เพิล   

  เกรพ     

  แอพ' เพิล    

  ออ' รินจ ฺ    

  บะแนน' นะ    

  โค' คะนัท    

  คัส' เทิรด  แอพ' เพิล   

  เชอ' ร ี    

  ดิว' เรียน    

  กวา' ฝะ    

  ลิ’ ช ิ     

  ลอง' กัน    

  แมง' โก    

  แมง' กะสทีน    

  แพร     

  พะพา' ยะ    

  เลม' เมิน    
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 สมโอ 
 สตรอเบอรรี ่  

 แตงโม 

 สับปะรด 

 องุน 

 แอปเปล 
 สม 

 กลวย 

 มะพราว 

 นอยหนา 

 ลูกเชอรี ่

 ทุเรียน 

 ฝรั่ง 

 ลิ้นจี่ 

 ลําใย 

 มะมวง   

 มังคุด 

 ลูกแพร 

 มะละกอ 

 มะนาว 



 
 

 

ใบความรูเสริม  คําศัพทพรอมภาพประกอบ
 

 

Fruits (ผลไม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ สืบคนจาก 

 Easy vocabulary for vegetables 

 

ใบความรูเสริม  คําศัพทพรอมภาพประกอบ

รูปภาพ สืบคนจาก :  https://www.google.co.th/search

 and fruits    7 

ใบความรูเสริม  คําศัพทพรอมภาพประกอบ 

https://www.google.co.th/search 



 
 

 

Crisphead 
ผักกาดแกว 

Broccoli 
บรอคคอลี่ 

ใบความรูเสริม  คําศัพทพรอมภาพประกอบ
 

 

Vegetables (ผัก)

 

 
 

 

   

           

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

รูปภาพ สืบคนจาก 

Lemongrass 
ตะไคร 

 Easy vocabulary for vegetables 

Devil’s fig 
มะเขือพวง 

Cucumber
แตงกวา

Cabbage 
กะหลํ่าปลี 

Cauliflower
กะหลํ่าดอก

 

ใบความรูเสริม  คําศัพทพรอมภาพประกอบ

) 

       

       

       

 

รูปภาพ สืบคนจาก :  https://www.google.co.th/search

Lettuce 
ผักกาดหอม 

Chinese kale
ผักคะนา

 and fruits    8 

Cucumber 
แตงกวา 

Cauliflower 
กะหลํ่าดอก 

ใบความรูเสริม  คําศัพทพรอมภาพประกอบ 

    

   

https://www.google.co.th/search 

Chinese kale 
ผักคะนา 



 
 

 

 

 

Look at the pictures and write the name of fruits or vegetables

ใหนักเรียนเขียนคําศัพท

 

Example ตัวอยาง

 

   

   

 

 

 

 

 

 
 

   

   

 

 

 

 Easy vocabulary for vegetables 

แบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 1 

the pictures and write the name of fruits or vegetables

ใหนักเรียนเขียนคําศัพท ที่มีความสมัพันธกับภาพใหถูกตอง 

ตัวอยาง 

     garlic 

1.  ………………   2.  ………………                          

     

 3.  ………………   4.  ………………                          

   

 and fruits    9 

the pictures and write the name of fruits or vegetables. 

 

2.  ………………                          

4.  ………………                          



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

5.  ………………   6.  ……………… 

   

 7.  ………………   8.  ………………                          

   

9.  ………………   10.  ………………
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and fruits    10 

6.  ………………      

8.  ………………                           

10.  ……………… 



 
 

 

 

Rearrange the lett

ใหนักเรียนเรียงตัวอักษรใหเปนคําศัพทที่ถูกตอง
 

Example ตัวอยาง

 

 

 
   

 

 

1.   

 

 

2.   

 

 

3   

 

 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

 

แบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 2 

letters in to the correct words 

เรียงตัวอักษรใหเปนคําศัพทที่ถูกตอง 

ตัวอยาง 

cabbage

     --------------------

     --------------

     -------------------

gebcaba 

crarot 

mtoato 

orcn 

and fruits    11 

cabbage 

-------------------- 

-------------------- 

-------------------- 



 
 

 

 

4.   

 

 

5   

 

 

6.   

 

 

7.   

 

 

8.   

 

 

9.   

 

 

10.   
 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

     --------------------

     -------------------

     --------------------

     -------------------

     -------------------

     -------------------

     -------------------

lenoms 

icgarl 

nionoes 

ppales 

rapegs 

cilihs 

anepipselp 

and fruits    12 

-------------------- 

------------------- 

-------------------- 

------------------- 

------------------- 

------------------- 

------------------- 



 
 

 

Puzzle about vegetables and fruits

จงหาคําศัพทเกี่ยวกับผักและผลไม

l b 

p r 

u o    

m c 

p c 

k o 

i l 

n i 

d c 

b g 
 

Example ตัวอยาง

 

1. ………….. 

6.………….. 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

         

แบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 3 

 
vegetables and fruits vocabularies.  

จงหาคําศัพทเกี่ยวกับผักและผลไม 

a n a n a o 

l e t t u c 

   c o c o n u 

u c u m b e 

c h i t u d 

e l e v i u 

e m o n o r 

r x t k t i 

b g u a v a 

a r l i c n 

ตัวอยาง   pumpkin   

 2.………….. 3. ………….. 4.………….. 

 7.………….. 8.………….. 9.………….. 

and fruits    13 

 

i m 

e a 

t n 

r g 

e o 

i n 

c s 

z a 

e y 

l c 

 5.………….. 

 10.…………  



 
 

 

 

 

Words with the meanings.

 

Example ตัวอยาง

    0.       

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

แบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 4 

 

ords with the meanings. ใหนักเรียนเขยีนคําท่ีตรงกับความหมาย

ตัวอยาง 

.          durian  ทุเรียน 

 ตะไคร  6. 

 ผักกาดแกว 7. 

 กะหล่ําปลี 8. 

 ลําไย  9. 

 นอยหนา 10. 

and fruits    14 

ใหนักเรียนเขยีนคําท่ีตรงกับความหมาย 

 ลิ้นจี่ 

 มะพราว 

 มะละกอ 

 ลูกแพร 

 มังคุด 



 
 

 

 

 

Underline the vocabulary that has correct meaning with a picture.

ใหนักเรียนขีดเสนใตคําศัพทที่มีความหมายตรงกับรูปภาพ
 

Example ตัวอยาง

 

0.  
 

 

1.  
 

 

 

2. 
 

 

 

3. 
 

 

 

4.  

 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

แบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 5 

Underline the vocabulary that has correct meaning with a picture.

ขีดเสนใตคําศัพทที่มีความหมายตรงกับรูปภาพ 

ตัวอยาง 

paer pear

cabage cabbage

broccoli bloccori

mangosteen mangoesteen

custard apple custrad apple

and fruits    15 

Underline the vocabulary that has correct meaning with a picture. 

 

pear 

cabbage 

bloccori 

mangoesteen 

custrad apple 



 
 

 

 

 

5. 

 

 

 

6.  
 

 

 

 

 

7.  

   

 

 

8. 

 

 

 

9.  

 

 

 

10. 

 

                                   

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

durains durians

guavas gauvas

devil’s figs davil’s figs

cucomber cucumber

lettuce letuce

   

                                     

cherry 

and fruits    16 

durians 

gauvas 

davil’s figs 

cucumber 

letuce 

chery 



 
 

 

  

 

Fill in the blanks.  
 

Example ตัวอยาง

  

   
 

 

_______

 

My sister likes

 

My mother likes to eat a ___________.

 

4. 

3. 

2. 

1. 

0. 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

 

แบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 6 

Fill in the blanks.  เติมคําในชองวางใหไดประโยคที่ถูกตองตามรปูภาพ

ตัวอยาง 

   Lemon grass is a herbs for health.

____________ is vegetable. 

____________ is fruit. 

sister likes to eat ____________.

My mother likes to eat a ___________.

and fruits    17 

  

ใหไดประโยคที่ถูกตองตามรปูภาพ 

herbs for health. 

 

  



 
 

 

Pim wants some red and green fruit .It is a 

Dang wants some 

I wants some orange 

 

She wants some green

 

In Thailand.___________ is queen of fruit.

 

In Thailand.___________ is king of fruit.

 

 

 

 

 

10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

Pim wants some red and green fruit .It is a _______

Dang wants some yellow fruit. It is a ___________.

wants some orange vegetables. It is a_________

wants some green vegetables. They are _____

In Thailand.___________ is queen of fruit. 

In Thailand.___________ is king of fruit. 

and fruits    18 

_______  

It is a ___________.  

_________.   

______.  

 

 



 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

เลมที ่4  เรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
 

คําช้ีแจง   ขอสอบฉบับน้ีเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 

คําสั่ง       ใหนักเรียนเลือกตอบคําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว
 

1. Tom likes to eat ____________.

a. pineapples

b. guavas 

c. strawberries

d. papayas 

 

2.She likes to eat a ___________.

a. grape 

b. pineapple

c. pumpkin 

d. guava 

3.  In Thailand. ___________ is queen of fruit.

a. Longan 

b. Durian 

c. Strawberry

d. Mangos teen

 

 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

แบบทดสอบหลังเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

เรื่อง Easy vocabulary for vegetables and fruit

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  เวลา   15   นาที    คะแนนเตม็   

ขอสอบฉบับน้ีเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 

ใหนักเรียนเลือกตอบคําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว

1. Tom likes to eat ____________. 

a. pineapples    

  

c. strawberries    

 

2.She likes to eat a ___________. 

      

b. pineapple 

    

3.  In Thailand. ___________ is queen of fruit. 

      

c. Strawberry    

Mangos teen 

and fruits    19 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   

and fruits  

คะแนนเตม็   10   คะแนน 

ขอสอบฉบับน้ีเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 10 ขอ 

ใหนักเรียนเลือกตอบคําตอบที่ถูกทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว 



 
 

 

 

4. Manee wants some green

a. onions 

b. tomatoes

c. carrots 

d. broccolis 

5. Supa wants some red and green fruit

a. watermelon

b. pomelo 

c. corn 

d. carrot  

6. Dang wants some yellow

a. watermelons

b. gapes 

c. strawberries

d. pineapples

7. _______ is vegetable.

a. Chili 

b. Pineapple

c. Strawberry

d. Apple 

 

 

 

 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

wants some green vegetables. They are ________.

b. tomatoes 

 

wants some red and green fruit. It is a _________.

a. watermelon 

6. Dang wants some yellow fruit. They are ___________.

a. watermelons 

strawberries 

d. pineapples  

_______ is vegetable. 

    

Pineapple  

c. Strawberry     

and fruits    20 

vegetables. They are ________. 

_________. 

___________. 



 
 

 

 

8. _______ is fruit.

a. Carrot 

b. Tomato 

c. Grape 

d. Pumpkin 

9. In Thailand. ___________ is king of fruit.

 a. Longan 

b. Durian 

 c. Strawberry

d. Mangos teen

 

10. Sunee wants some orange vegetables. They are 

a. watermelons

b. strawberries

c. potatoes 

d. carrots 

  

 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

8. _______ is fruit. 

    

  

    

 

Thailand. ___________ is king of fruit. 

      

c. Strawberry    

Mangos teen 

wants some orange vegetables. They are 

a. watermelons 

b. strawberries  
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wants some orange vegetables. They are __________. 

 



 
 

 

 

แบบทดสอบหลัง

เรื่อง Easy vocabulary for 

ชื่อ ..................................................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

หมายเหต ุ นักเรียนนําคะแนนทีไ่ดทั้งหมดไปกรอกไวในแบบบันทึกคะแนน

เปนรายบุคคลของนักเรยีน

à¡�§¨Ñ§àÅÂ¤ÃÑº

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

 

กระดาษคําตอบ 

แบบทดสอบหลังเรยีน ชุดสนุกกับคําศัพท เลมที่ 

Easy vocabulary for vegetables and fruits

..................................................เลขที.่........................ชั้น

        

นักเรียนนําคะแนนทีไ่ดทั้งหมดไปกรอกไวในแบบบันทึกคะแนน

เปนรายบุคคลของนักเรยีน 

ทดสอบหลังเรียน 

ขอ a b c 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

รวม.........................คะแนน

à¡�§¨Ñ§àÅÂ¤ÃÑº 
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ชุดสนุกกับคําศัพท เลมที่ 4 

vegetables and fruits 

ชั้น.............. 

นักเรียนนําคะแนนทีไ่ดทั้งหมดไปกรอกไวในแบบบันทึกคะแนน 

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 



 
 

 

 

 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

  

 

1. a  6.a 

2. c  7. d 

3. d  8. d 

4. c  9. d 

5. d  10. b 

บันทึกคะแนน เอาไวเปรียบเทียบกับ

แบบทดสอบหลังเรียนวามีการพัฒนา

มากนอยแคไหน 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

and fruits    23 

บันทึกคะแนน เอาไวเปรียบเทียบกับ

แบบทดสอบหลังเรียนวามีการพัฒนา



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

1. lemons 

2. watermelon  

3. carrot 

4. chilies   

5. pineapple 

6. grapefruit   

7. tomato 

8. corn 

9. pumpkin 

10. strawberries 
 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 1 

and fruits    24 

 



 
 

 

1.carrot

4.lemons

7.apples

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

 

เฉลยแบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 2 

1.carrot 2.corn 

4.lemons 5.garlic 

7.apples 8.grapes 

ตอบถูกอีกแลว

เกงมากคะ

10. pineapples 
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3.tomato 

6.onions 

9.chilies 

ตอบถูกอีกแลว 

เกงมากคะ 



 
 

 

 

l b 

p r 

u o    

m c 

p c 

k o 

i l 

n i 

d c 

b g 

 
 

1. banana 2. lettuce

6. guava 7. garlic
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a n a n a o 

l e t t u c 

   c o c o n u 

u c u m b e 

c h i t u d 

e l e v i u 

e m o n o r 

r x t k t i 

b g u a v a 

a r l i c n 

2. lettuce 3. coconut  4. cucumber 

7. garlic 8. broccoli  9. durian 
  

เฉลยแบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 3 
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i m 

e a 

t n 

r g 

e o 

i n 

c s 

z a 

e y 

l c 

 5. lemon  

 10. mango 



 
 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

lemongrass

crisp head

cabbage 

Longan 

custard 
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 ตะไคร  6. 

 ผักกาดแกว 7. 

 กะหล่ําปลี 8. 

 ลําไย  9. 

 นอยหนา   10. 

  

เฉลยแบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 4 

lemongrass 

crisp head 

 

litchi 

coconut 

papaya 

pear 

mangos teen
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 ลิ้นจี่ 

 มะพราว 

 มะละกอ 

 ลูกแพร 

 มังคุด 

 

 

mangos teen 



 
 

 

 

 

1.  
 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

5. 

 

6.  

 

7.  

  

8. 

 

9.  

 

10 
 

broccoli

mangosteen

custard 

durains

guavas

devil’s figs

cucomber

lettuce
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เฉลยแบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 5 

 

cabage cabbage 

broccoli bloccori 

mangosteen mangoesteen

custard 

cherry chery 

durains durians 

guavas gauvas 

devil’s figs davil’s figs 

cucomber cucumber 

lettuce letuce 

custrad apple

and fruits    28 

 

mangoesteen 

 

 

custrad apple 



 
 

 

 

Chili is vegetable.

 

Grape

 

My sister 

 

My mother likes to eat

 

Pim wants some red and green fruit .It is a 

 

Dang wants some yellow

 

I want 

 

She wants some green

 

In Thailand.

 

In Thailand.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1. 
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is vegetable. 

 is fruit. 

My sister likes to eat papaya. 

My mother likes to eat pumpkin. 

Pim wants some red and green fruit .It is a 

Dang wants some yellow fruit. It is pineapple

want some orange vegetables. It is a carrot

wants some green vegetables. They are 

In Thailand. Mangos teen is queen of fruit.

In Thailand. Durian is king of fruit. 

เฉลยแบบฝกทักษะ 

กิจกรรมที่ 6 
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Pim wants some red and green fruit .It is a watermelon. 

ineapple. 

carrot. 

. They are broccolies. 

is queen of fruit. 
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ทําแบบทดสอบไดคะแนนใด บันทึก

คะแนนไวนะคะ เพื่อจะไดนําไป

ปรับปรุงแกไขในคร้ังตอไป จะไดมี

ความพัฒนามากยิ่งขึ้น 

 

1. d  6.d 

2. c  7. a 

3. d  8. c 

4. d  9. b 

5. a  10. d 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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ทําแบบทดสอบไดคะแนนใด บันทึก

คะแนนไวนะคะ เพื่อจะไดนําไป

ปรับปรุงแกไขในคร้ังตอไป จะไดมี

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

ทดสอบกอนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

คะแนนความกาวหนา
 

หมายเหต ุ นักเรียนนําคะแนนที่ไดทั้งหมดไปกรอกไวในแบบบันทึกคะแนน

เปนรายบุคคลของนักเรียน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง Easy vocabulary for vegetables and fruits

ชื่อ..............................................................................
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 คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

ทดสอบกอนเรียน 10  

ทดสอบหลังเรียน 10  

คะแนนความกาวหนา  

นักเรียนนําคะแนนที่ไดทั้งหมดไปกรอกไวในแบบบันทึกคะแนน

เปนรายบุคคลของนักเรียน 

แบบบันทึกคะแนน 

ชุดสนุกกับคําศัพท เลมที่ 4 

Easy vocabulary for vegetables and fruits

Ç�ÒÇ!! 
à¾×èÍ¹ æ à¡�§¨Ñ§àÅÂ

..............................................................................เลขที.่................
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คะแนนที่ได 

นักเรียนนําคะแนนที่ไดทั้งหมดไปกรอกไวในแบบบันทึกคะแนน 

Easy vocabulary for vegetables and fruits 

 
à¾×èÍ¹ æ à¡�§¨Ñ§àÅÂ 

.................ชั้น............... 



 
 

 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กรุงเทพมหานคร

กษิกร พลหงส. เกงอังกฤษ 

2555 

ภาษาอังกฤษออนไลน.(

clb11a0e.com/

10 มกราคม2556

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

สอ เสถบุตร. NEW MODEL ENGLISH

สํานักพิมพไทยวัฒ

เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ

เจริญทัศน,2551

English for you. (ออนไลน

10 มกราคม 2556

English in diary (2013

http://englishindiary

english-vocabulary.html. 
 

 

 

 

 Easy vocabulary for vegetables and fruits

 

บรรณานุกรม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ สกสค.ลาดพราว,2551. 

เกงอังกฤษ Smart English. กรุงเทพมหานคร:เจาพระยาระบบการพิมพ

.(ออนไลน).เขาถึงไดจาก :  

e.com/คําศัพทภาษาอังกฤษ-แบงตามหมวดหมู. สืบคนขอมูล 

2556. 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), NEW EXPRESS ENGLISH. กรุงเทพมหานคร 

บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2552. 

NEW MODEL ENGLISH-THAI DICTIONARY. กรุงเทพมหานคร 

สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช  จํากัด, 2543. 

เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ. Aha! English 4. พิมพครั้งท่ี4.กรุงเทพมหานคร 

2551. 

ออนไลน). เขาถึงไดจาก : http://www.bbc.co.uk. 

2556. 

2013). (ออนไลน).เขาถึงไดจาก:

http://englishindiary2013.blogspot.com/2013/06/thai-

vocabulary.html. สืบคนขอมูล 15 มกราคม 2556.

 http://xn--12cl9ca

and fruits    32 

พุทธศักราช 2551.

เจาพระยาระบบการพิมพ, 

สืบคนขอมูล  

กรุงเทพมหานคร : 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท

กรุงเทพมหานคร : อักษร

http://www.bbc.co.uk. สืบคนขอมูล 

-food-menu-

. 

ca5a0ai1ad0bea0 


