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              Satun  :  My Beloved and Wonderful Town 

    Before you read     

Discuss in your group and answer the questions. 

1. Think about your hometown. Where is it?   
2. What is the slogan of your hometown? 

   

       

 1 

                  

 

 

 

1. borders    2. districts     3. coast   4. south   5. harmony 

     Key vocabulary 

Complete each sentence with a word from the picture 

1. There are seven ……....districts……. in Satun. 

2.Satun …………… on Trang, Songkhla, Phatthaluung,Malaysia, and 

Andaman Sea 

3. Abdulla and Somchai are friends. They live in………………… in Satun. 

4.The…………………..is the opposite to the north. 

5. My house is next to the sea. I always walk along the ………………  

 Phattalung 
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1. How far is Satun from Bangkok? 2. What is the old name of Satun ?               

3. What does the old name of Satun mean?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

 

            
                       From “ Mukem Satoi “ to Satun 

 
 
 
 
 
 

 

    Picture 1 : Map of Satun 
  ( source : http://www.mapsofworld.com/thailand/provinces/satun-map.html) 
 

…………………………………………………………………….. 

 

 

Coast (n) the land next to the sea or ocean. (ชายฝั่ง) 
Southern (adj.) in or from the south part of country. (ทางทิศใต้) 
Population (n) people who live in a city or a country. (ประชากร) 

Locate (v) to find the exact position of something.(ต้ังข้ึน) 

 

   Satun is a small province in the southern part of Thailand.  It is 
located on the west coast of Andaman Sea. It is about 973 kilometers far 
from Bangkok. The area of Satun is about 2,479 square kilometers. The 
population is about 273,702. The old name of Satun is “Mukem Satoi “.                                   
It means the district of santol tree. 
 Phattalung 
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Satun borders on Trang’s Pa Lian district, Phattalung’s Pa bon 
district, Songkhla’s Rattapoom district to the north and Songkhla’s Sadao 
district to the east. Malaysia’s Perlis state to the south and Malaysia’s 
Perlis state to the east. The Andaman Sea in the Indian Ocean to the west.  

There are seven districts in Satun. They are Muang Satun district, 
La-ngu district, Thung Wa district, Khuan Kalong district, Khuan Don district, 
Tha Phae district, and Manang district. The largest district is Muang Satun 
district and the smallest district is Tha Phae district                                     

 

  

 

 

                   

                

 
 
       Picture 2    :  Map of Satun’s boundary and Satun’s districts                                         
       ( source:  http://www.sea-ex.com/thailand/images/maps/south/satun.gif) 

 

   

……………………………………………………………………. 

 

 

 

Border on (phrv) to be next to (อยู่ติดกับ)  
District (n) a particular area of a city divided from others. (อ าเภอ) 
State (n) an organized political community forming part of a country.(รัฐ) 
 

       Andaman Sea 

1. Satun borders on Trang, Phattalung and Songkhla to the ……………. 

2. Satun borders on  …………………………….to the west. 

3. Songkhla and………….  are on the east  of Satun and  …………… is on the south. 

 

 

http://www.sea-ex.com/thailand/images/maps/south/satun.gif
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    Most of the people in Satun are Muslims and Buddhists. They live 

happily in harmony. There are 184 mosques for Muslims and 42 temples for 

Buddhists. The most interesting mosque in Satun is Mambang Mosque or 

Satun Central Mosque. It is the center of the performing Islamic ceremony 

every Friday for Muslims. Besides the attractive mosque, visitors can visit 

Wat Mambang or Wat Chanathip Chaloem. It is the first Buddhist temple in 

Satun. It is a Thai-styled two-storey building. The first storey is a brick 

building. The second storey is a wooden building This temple has been 

declared an environmental preservation zone. 

 

 
   
                    
 
 
 
 
 
 

  Picture 3 :  Satun Central Mosque                     Picture 4 :  Wat Chanathip Chaloem 

  ( source : http://www.wikalenda.com/               ( source : http://www.waymarking.com/waymarks/         

  Satun-Central-Mosque-092426.html )                   WMC9B9_Wat_Chanathip_ChaloemSatun_Thailand) 

              
 

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

 

 

 

Declare (v) to announce something openly. (ประกาศ) 
Preservation (n) the process of preserving something. (การอนุรักษ์) 
Harmony(n) being friendly to each other and not quarrelling.(ความสามัคคี) 

Mosque(n) a building in which Muslims warship.(มัสยิด) 

 

1. How many mosques and temples are there in Satun?                             

2. They refers…………….                                             . 

http://www.wikalenda.com/
http://www.wikalenda.com/Satun-Central-Mosque-092426.html
http://www.wikalenda.com/Satun-Central-Mosque-092426.html
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Dialect (n) the form of language that is spoken in one area. (ภาษาถิน่) 
Communicate (v) to exchange information. (ส่ือสาร) 

 

 

 The people in Satun speak Thai language to communicate with each 

other. Some Muslims in Satun can speak Thai language and Malay dialect 

(Bahasa Melayu). The Bahasa Melayu in Satun is different from the Bahasa 

Melayu in Pattani. The Bahasa Melayu in Satun is similar to the Bahasa 

Melayu of Kedah, Malaysia. However, Muslims in Satun speak Bahasa Melayu 

only in 5 sub-districts (Tambon). They are Tambon Jehbilang, Tambon 

Bankhuan, Tambon Tanyong Po, Tambon Puyu and Tambon Tammalang.  

                                                                             

                                          Apa ka bar ? = Sa bai dee mai?          

                                                          = How are you?                                                                 

                                          Selamat datang = Yin dee ton rub   

                                                            = Welcome 

                                       Selamat pagi  = Sawasdee Ton Chao 

                                                                                =  Good morning 

 

       Picture 5   :  Muslim’s Greeting                                         
      ( source:  http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=7&id=19571) 

 

 

………………………………………………………………..   

             

1. What languages can people in Satun speak ?                            

2. How many sub-districts can people in Satun speak Bahasa Melayu ?   
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There is a group of Chao Le in Satun. They are Orak Lawoi or Sea 

Gypsies. They live on Lepeh Island of Tambon Kosarai, Muang Satun district. 

Some of them live on Bulon Island. The cultures and traditions of Chao Le 

are different from the local people. Their cultures are based on the relationship 

to fishing and the sea. Because the Urak Lawoi’s way of life is connected to 

the sea. Most of their ceremonial songs are about tide, seashore, travelling 

by boat and fighting the wind and the currents. One is the most famous festival 

of sea gypsies is Plajak (Floating Boat) Festival. It is held on the 13th-15th 

day of the waxing moon in May and October.     

 

  

    Picture 6 :  Chao Le’s way of life 

   (source : https://www.google.co.th/search?q=วิถีชีวิตชาวเล+สตูล&tbm=isch&imgi 
  
 
 

 …………….………………………………………….. 

 

 
 
 
 

Culture (n) the art, life of a particular society or group of people(วัฒนธรรม) 
Tradition (n) the belief or the way of doing something of a particular group of people
(ประเพณี) 
Local people (n) a person who lives in a particular place (ชนพื้นเมือง) 
Seashore (n) the land close to the sea (ชายฝั่ง)  
Tide (n) the regular rise and fall in the level of the sea (กระแสน้ าขึ้นน้ าลง)  
Famous (adj) known about by many people.(มีชื่อเสียง) 
 
 
 

1. What are Chao Le ?   2.Where do Chao Le live ?  

3. What is the most famous festival of Chao Le ? 
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Island (n) a piece of land surrounded by water. (เกาะ) 
Mountainous (adj) having many mountains (เต็มไปด้วยภูเขา) 
Forest (n) a large area of land covered with trees (ป่า) 
 

 

 
Satun has plenty of nature and mountainous forests. There are more 

than 80 beautiful islands in Satun for visitors to do water activities. The 
most famous islands are Tarutao Island, Lipe Island, Adang-Rawi Island, Hin- 
ngam Island, and Khai Island. They are famous for beautiful beaches, clear 
water for snorkeling the coral reefs. 

   

   Picture 7 : mountainous forests                                      Picture 8 : Adang-Rawi Island 
   Picture 9 :  Lepe island                                              Picture 10 : Khai Island 

  Picture 11 :  Tarutao Island                                            Picture 12 :  Hin-ngam Island  
 

  Picture 7-12 (source : http://www.thai-tour.com/eng/satun/attractions.htm)  

 
 
……………………………………………………… 
 

 

 

Satun is very popular for eco-tourism. Tourists can enjoy eco-tourism 
at Tarutao National Park and Thale Ban National Park. But for cultural 
attractions, Satun National Museum (Kuden Mansion) and Satun Central 

1. What does Satun ‘s  geography look like ?                       

2. What are the most famous island in Satun?  

 

http://www.thai-tour.com/eng/satun/attractions.htm
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Mosque (Majid Mambang) are very interesting places. Visitors can learn 
about Satun history and Satun culture in Kuden Mansion. They can learn 
about modern Islamic architecture at Majid Mambang too.  

Many tourists like to visit Satun for sightseeing the clean nature or 
to visit a sea gypsy village on Lipe Island. When you come to the south, 
please do not forget to visit Satun. It is the peaceful, clean, and virgin nature 
city as its slogan. You shouldn’t miss it.  

 

 

           
 
 

            Picture 13 : Tarutao National Park              Picture 14 : Taleban National Park 
 
 
 

 
 
 
       Picture 15 : Kuden Mansion                      Picture 16 : Majid Mambang 
 
Picture 13-16 
( source : http://www.thai-tour.com/eng/satun/attractions.htm) 
……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

                            Glossary        

      

Eco-tourism (n) tourism to help preserve nature.(การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์) 
National park (n) an area of land that is protected by  
the government for people to visit (วนอุทยาน)  
Attraction (n) an interesting place to go.(สถานที่ท่องเท่ียว) 
Architecture (n) the art of designing or constructing buildings. (สถาปัตยกรรม) 
Sightseeing (n) visiting interesting places in a town (การเที่ยวชมสถานที่)  
 
 

1. Where can you learn 

about Satun history ? 

2. What places are 

famous for eco-tourism 

in Satun? 

3. They refers to……… 

http://www.thai-tour.com/eng/satun/attractions.htm
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Words Part of 
Speech 

Meanings 

province noun one of the areas that some countries are divided into with 
its own local government (จังหวัด) 

locate verb to find the exact position of something.(ต้ังข้ึน) 

area noun part of a place, town, or a region of a country or the world.
(พิ้นที่ เขต เนื้อที่)  

Muslim noun A person whose religion is Islam.(ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม) 

Buddhist noun A person whose religion is Buddhism.(ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ) 

virgin adjective original pure or natural condition and not changed, touched 
or not yet used.(บริสุทธิ์) 

slogan noun a word or phrase that is easy to remember.(ค ายวัญ) 

peaceful adjective quiet and calm. (เงียบ สงบ) 

nature noun things that are not made by people.(ธรรมชาติ) 

perform verb to do something or to entertain someone. (แสดง กระท า 
ปฏิบัติ)  

ceremony noun a formal religious or public occasion.(พิธีการ) 

storey noun a level of a building or a floor.(ชั้นของตึกหรืออาคาร) 

current noun The movement of water in the sea or a river.(กระแสน้ า) 

coral noun A hard stony substance forms on the bottom of the sea 
from the bones of very small creatures.(ปะการัง) 

snorkel noun a tube that you can breathe air through when you are 
swimming under the surface of the water.(ท่อช่วยหายใจในน้ า) 

coral reef noun A ridge of rock in the sea formed by the growth and 
deposit of coral.(แนวปะการัง) 

attractive  adjective Having qualities are interesting or pleasant.( ดึงดูดใจ) 

waxing moon noun the period from new moon to full moon.(ข้างข้ึน)  

tourism noun the business of providing services to tourists.(ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว) 

      

Discovering Structure 
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            Present Simple Tense 

Present Simple Tense หรือ ปัจจุบันกาล ใช้กับการกระท าท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า 

(repeated) เป็นนิสัย (habit) ข้อเท็จจริง (fact) ประเพณี (customs) หรือ ความรู้สึก 

 รูปแบบ (Form) ของ Present Simple Tense  มี 2 แบบ คือ 

                    I   

                  You 

                  We            +    Verb 1 

                  They   

                 Muslims  

  เช่น  Some Muslims speak Thai language and Bahasa Melayu.  

 He 

    She           +    Verb1 (+s / es) 

                  It 

  เช่น  Satun borders on Trang and Phattalung to the north 
 

 

 
 

Structure Practice 
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      Complete each sentence with the correct verb form, as an example.    
 

     learn         live        border        speak       has       mean    

 

  Example   Satun……………..on the Andaman Sea to the west  

 Satun borders on the Andaman Sea to the west 

 

1.  Satun…………..plenty of nature and mountainous forests. 

2. The word ”Satun” …………………… the district of santol tree.  

3. A group of Chao Le in Satun………………… on Lepeh Island 

4. Visitors……………… about modern Islamic architecture at Majid Mambang 

5. Some Muslims in Satun…………………..Bahasa Melayu. 

 

 

 

 
 
 

 
      Reading Skill : Finding Details 
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Finding details helps you understand a reading better. You can find details  
by asking yourself questions. As you read, ask questions with who, what, 
where, when, why and how.  
 
 
 
 
 

การหารายละเอียดต่างๆ (details) ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจใจความส าคัญของเร่ืองได้ดียิ่งขึ้น 
ผู้อ่านสามารถหารายละเอียดของเร่ืองในขณะท่ีอ่าน ด้วยการตั้งค าถามเกี่ยวกับใจความ
ส าคัญของเร่ือง โดยเร่ิมต้นค าถามด้วย who, what, where, when, why หรือ how 
 
 

 Who ?   person        
  (Who can speak Thai language and Bahasa Melayu ?)    
   Some Muslims in Satun can speak Thai language and Bahasa Melayu                                 
What ?         thing, name    

 (What is the old name of Satun ?) 

It is “Mukem Satoi “ or the district of santol tree. 

Where ?              place         

(Where do Chao Le live ?) 

They live on Lepeh Island of Tambon Kosarai, Muang Satun district. Some of 

them live on Bulon Island. 

When                 time    

(When is Plajak Festival held on)  

It is held on the 13th-15th day of the waxing moon in May and October.    

Why                  reason        

 (Why are the Chao Le’s cultures based on the relationship to fishing and 

the sea ?) 

Because the Urak Lawoi’s way of life is connected to the sea. 
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How                  process       

(How do Muslims and Buddhists in Satun live ?) 

They live happily in harmony. 

   Write the correct question word 

 

   Where     When       Who       What    Why       How     
 
 1. A    :  ………………..languages can Satun population speak ? 

B   : They can speak Thai language and Bahasa Melayu. 
    2. A   :  ………………far is it from Satun to Bangkok ? 

B : It is about 973 kilometers far from Bangkok. 
    3. A : ……………….. is Satun ? 

       B   :  It is in the southern part of Thailand. 
    4. A   : ………………..should visitors visit Satun ?  
       B   :  Because it is the peaceful, clean, and virgin nature province. 
 5. A  : ……………….. live on Lepeh Island and Bulon Island. 
       B  : Chao le live on Lepeh Island and Bulon Island. 
 6. A  : ………………..is the waxing moon in May and October ? 

B  : It is on the 13th-15th day of the waxing moon in May and 

October.    

 
 
 
 
 

                          Vocabulary Review 
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A:  Match the words in column A with their meaning in column B. One has 

been done for you 

Column  A Column  B   

…e….1. southern (adj) a. a situation in which people are friendly 
and peaceful. 

  

……..2. border (v)   b. the land next to the sea or ocean.   
……..3. locate (v)   c. to share a border with another country.   
……..4. coast(n)  d. to find the exact position of something.   
……..5. harmony (n) e. in or from the south part of country.   

 

B : Choose the correct phrase with the same meaning as the blue words in 

each sentence. One has been done for you 

  known about by many people.              an interesting place to go. 

          having many mountains.      tourism to help preserve nature.  

                  a person who lives in a particular place  
 

1. Satun has plenty of nature and mountainous (adj) forests. 
      [having many mountains] 
2. Plajak (Floating Boat) Festival is the most famous (adj) festival of sea 
gypsies. [………………………………………………………] 
3. Tourists can enjoy ecotourism (n) at Tarutao National Park and Thale Ban 
National Park. [………………………………………………………] 
4. Satun National Museum and Satun Central Mosque are very interesting 
places for cultural attractions (n). [………………………………………] 
5.The cultures and traditions of Chao Le are different from the local people (n). 
[………………………………………………………] 
 

 

                         General Understanding 
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   หนังสืออ่านเพิม่เติม 

 เสรมิทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่

 

                    
                                          

     2 

นางสาวสุนทร ี ศุทธวิรรณรกัษ ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 

  

 A : Write () in the box “True” if the sentence is true and write (  )  
in the box “False” if the sentence is false. One has been done for you.                                                                                 
         
                                                             TRUE    FALSE 

1. There are 42 temples and churches  
 and 184 mosques in Satun.  
2. Satun is in the north of Malaysia. 
3. Satun borders on Phattalung Province to the east.  

4. Visitors can learn about history and culture of  

 Sea Gypsies on Tarutao Island and Bulone Island. 

5. Satun is famous for underwater world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gaining the Main Idea 
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   หนังสืออ่านเพิม่เติม 

 เสรมิทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่
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นางสาวสุนทร ี ศุทธวิรรณรกัษ ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 

A : Complete the statements with the words below. One has been done for 

you. 

harmony      far     districts           temples    province      mosques                                   
          islands           borders       cultures    virgin     famous 

 
 
Satun is a small (1)…province… in the southern part of Thailand. 

 It (2)………………Malaysia. It is (3)……………. about 973 kilometers from 

Bangkok. Its total area is 2,479 square kilometers. It consists of seven 

(4)…………………………………….. . 

Satun is a peaceful province. Muslims and Buddhists live happily in 

(5)…………… There are (6)…………..for Muslims and (7)………………for 

Buddhists. 

        There is a group of Chao Le in Satun. The (8)……………… and 

traditions of Chao Le are different from the local people.  

Satun is (9)………………………..for ecotourism and cultural 

attractions. Visitors can learn about history and culture in Satun.  

There are more than 80 beautiful (10) ………..…in Satun. Visitors can 

do water activities. They shouldn’t miss it because it is peaceful, clean, and 

(11)………………….nature.  

 

 

 

B :  Choose the best answer . 
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1. What is the passage mainly about ? 

a. Chao Le live in Satun. 

b. Satun is the peaceful, clean, virgin nature. 

c. Satun is famouse for modern Islamic architecture.  

d. Satun is the smallest province in the southern part of Thailand. 

 

2. Which one is the best title ? 

a. My historical town. 

b. My amazing Chao Le. 

c. My virgin and calm town. 

d. my wonderful and charming town.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Answer Key 
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   หนังสืออ่านเพิม่เติม 

 เสรมิทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
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 1 

                  

 

 

       1. borders    2. districts     3. coast   4. south   5. harmony 

     Key vocabulary 

Complete each sentence with a word from the picture 

1. There are seven ……....districts……. in Satun. 

2.Satun ……borders… on Trang, Songkhla, Phatthaluung,Malaysia, and 

Andaman Sea 

3. Abdulla and Somchai are friends. They live in…harmony…… in Satun. 

4.The……south……………..is the opposite to the north. 

5. My house is next to the sea. I always walk along the …coast……………  

 

 

 

 

 

 
  Grammar Practice  

 

 

   1 

2 

 1 

   2 

  2 

   2 

   2 

   2 

  3 

   3 

   4 

   1 

 

   2 

   1 
Phatthalung 

  1 



 19
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      Complete each sentence with the correct verb form, as an example.    
 

     learn         live        border        speak       has       mean    

 

  Example   Satun……………..on the Andaman Sea to the west  

 Satun borders on the Andaman Sea to the west 

 

1.  Satun……has……..plenty of nature and mountainous forests. 

2. The word ”Satun” ……means……………… the district of santol tree.  

3. A group of Chao Le in Satun……lives…………… on Lepeh Island 

4. Visitors……learn………… about modern Islamic architecture at Majid 

Mambang 

5. Some Muslims in Satun……speak……………..Bahasa Melayu. 

 

 

 

 
 
 
 

 
      Reading Skill : Finding Details 
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. 

     Write the correct question word  

 

   Where     When       Who       What    Why       How     
 
 1. A    :  …What……………..languages can Satun population speak ? 

B   : They can speak Thai language and Bahasa Melayu. 
    2. A   :  ……How…………far is it from Satun to Bangkok ? 

B : It is about 973 kilometers far from Bangkok. 
    3. A : ………Where……….. is Satun ? 

       B   :  It is in the southern part of Thailand. 
    4. A   : ………Why………..should visitors visit Satun ?  
       B   :  Because it is the peaceful, clean, and virgin nature province. 
 5. A  : ……Who………….. live on Lepeh Island and Bulon Island. 
       B  : Chao le live on Lepeh Island and Bulon Island. 
 6. A  : ……When…………..is the waxing moon in May and October ? 

B  : It is on the 13th-15th day of the waxing moon in May and 

October.    

 
 
 
 
 
 

                         Vocabulary Review  

A:  Match the words in column A with their meaning in column B. One has 

been done for you 
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Column  A Column  B   

…e….1. southern (adj) a. a situation in which people are friendly 
and peaceful. 

  

…c…..2. border (v)   b. the land next to the sea or ocean.   
…d…..3. locate (v)   c. to share a border with another country.   
…b…..4. coast(n)  d. to find the exact position of something.   
…a…..5. harmony (n) e. in or from the south part of country.   

 

B : Choose the correct phrase with the same meaning as the blue words in 

each sentence. One has been done for you 

  known about by many people.              an interesting place to go. 

          having many mountains.      tourism to help preserve nature.  

                  a person who lives in a particular place  
 

1. Satun has plenty of nature and mountainous (adj) forests. 
      [having many mountains] 
2. Plajak (Floating Boat) Festival is the most famous (adj) festival of sea 
gypsies. […..known about by many people.…] 
3. Tourists can enjoy ecotourism (n) at Tarutao National Park and Thale Ban 
National Park. [……tourism to help preserve nature ………] 
4. Satun National Museum and Satun Central Mosque are very interesting 
places for cultural attractions (n). [……an interesting place to go ……] 
5. The cultures and traditions of Chao Le are different from the local people 

(n). […a person who lives in a particular place …] 
 

 

                               General Understanding 

Write () in the box “True” if the sentence is true and write (  )  
in the box “False” if the sentence is false. One has been done for you.                                                                                 
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ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่

 

                    
                                          

     2 

นางสาวสุนทร ี ศุทธวิรรณรกัษ ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 

  

         
                                                             TRUE    FALSE 

1. There are 42 temples and churches  
 and 184 mosques in Satun.  
2. Satun is in the north of Malaysia. 
3. Satun borders on Phattalung Province to the east.  

4. Visitors can learn about history and culture of  

 Sea Gypsies on Tarutao Island and Bulone Island. 

5. Satun is famous for underwater world 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                  Gaining the Main Idea 

A : Complete the statements with the words below. One has been done for 

you. 
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   หนังสืออ่านเพิม่เติม 
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harmony      far     districts           temples    province      mosques                                   
          islands           borders       cultures    virgin     famous 

 
Satun is a small (1)…province… in the southern part of Thailand. 

 It (2)……borders…………Malaysia. It is (3)……far………. about 973 

kilometers from Bangkok. Its total area is 2,479 square kilometers. It consists 

of seven (4)…………districts………………………….. . 

Satun is a peaceful province. Muslims and Buddhists live happily in 

(5)……..harmony………… There are (6)……..mosques…....for Muslims and 

(7)……temples…………for Buddhists. 

        There is a group of Chao Le in Satun. The (8)……cultures………… 

and traditions of Chao Le are different from the local people.  

Satun is (9)………famous………………..for eco-tourism and cultural 

attractions. Visitors can learn about history and culture in Satun.  

There are more than 80 beautiful (10) ……islands…..…in Satun. 

Visitors can do water activities. They shouldn’t miss it because it is 

peaceful, clean, and (11)……..…virgin……...nature.  

 

 

 

B :  Choose the best answer . 

2. What is the passage mainly about ? 

a. Chao Le live in Satun. 
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b. Satun is the peaceful, clean, virgin nature. 

c. Satun is famouse for modern Islamic architecture.  

d. Satun is the smallest province in the southern part of Thailand. 

 

1. Which one is the best title ? 

a. My historical town. 

b. My amazing Chao Le. 

c. My virgin and calm town. 

d. my wonderful and charming town.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Post – Test 
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Complete the map of Satun with the correct provinces or phrases 
 
Perlis state of Malaysia    Phattalung    Trang    Songkhla    Andaman Sea        

  

 

 

 

 

 

 

   Choose the best answer. 

     2……………………..… 

1………………………

………. 

5 ………………………...                        

 

4…………….…… 

3………………….……………. 
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   หนังสืออ่านเพิม่เติม 
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Satun has plenty of nature and mountainous forests. There are  
 More than 80 beautiful islands in Satun. The most famous islands are    
 Tarutao island, Lipe island, Adang-Rawi island, and Khai island. 
 
6.  What is the main idea of this paragraph ? 
 a. Satun is a very beautiful island. 
 b. Satun has many beautiful islands. 

c. Satun has many beautiful mountains. 
 d. Satun has the most famous mountainous forests. 
 

7. Which one is true ? 

 a. Satun is surrounded by the Indian Ocean and the Pacific Ocean. 
b. Satun Slogan is Peaceful, Fresh, and Virgin Nature 

        c. The Tarutao National Park is about Satun history and culture.  
 d. Muslims and Buddhists live happily in harmony in Satun 
 

Satun borders on Trang and Phattalung to the north, Perlis State of 

Malaysia to the south, Songkhla to the north and to the east and the 

Andaman Sea of the Indian Ocean to the west.  

 

8. What is the boundary of Satun to the west ? 

a. Trang, Phattalung and Songkhla 
b. Songkhla and Perlis State of Malaysia 
c. The Andaman Sea of the Indian Ocean 
d. Trang, Phattalung ,Songkhla and Perlis State of Malaysia  
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There are 184 mosques for Muslims and 42 temples for Buddhists  
in Satun.  
 
From this statement, we can know that the majority religion of Satun 

population is………………. 
 
9.      a.  Islam                                    c. Buddhism 

b. Christianity                            d. Hindu 
 

There are 184 mosques for Muslims and 42 temples for Buddhists  
in Satun. Muslims and Buddhists live happily in harmony in Satun. 
 
From this statement, people in Satun are…………… 

10.      a. clean c. virgin 
 b. attractive d. peaceful 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Post - Test Answer Key  
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1. Andaman Sea 

2. Trang        

3. Phattalung     

4. Songkhla 

5. Perlis state of Malaysia 

6. b. 

7. d. 

8. c. 

9. a. 

10. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำรับรองผู้บริหำร 
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 ข้าพเจ้า นายจ าแนก  เรืองติก ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมาน      
พิทยาสรรค์ อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
16 (สงขลา-สตูล) ขอรับรองว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสาร ชุด The Last Virgin of Andaman เล่ม ท่ี  1  เ ร่ือง “Satun : My 
Beloved and Wonderful Town” เป็นผลงานของนางสาวสุนทรี  ศุทธิวรรณรักษ์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ โรงเรียนพิมาน พิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 (สงขลา-สตูล) จริงทุกประการ   

 ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนเป็นเวลานานของ
เจ้าของผลงานหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มนี้ เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นอย่างมาก อีกท้ังเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพครู ในการ
น าไปใช้ประกอบการสอน ขอให้ผู้จัดท า ใช้ความความรู้ความสามารถ พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไป 
 

 

 

 

                                                    (นายจ าแนก  เรืองติก) 

                                             ผูอ้ านวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

                                                     25 พฤษภาคม 2560 
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 ๑ . ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ . (OBEC AWARDS) ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับชั้น
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 ๔.  ครูผู้ฝึกซ้อมทักษะการเล่านิทานภาษาอังกฤษระดับยอดเยี่ยม รางวัล เหรียญทอง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี ๒๕๕๗ 

๕.  ครูผู้ฝึกซ้อมทักษะการเล่านิทานภาษาอังกฤษระดับยอดเยี่ยม รางวัล เหรียญทอง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้  ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ 
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๒๕๕๖ จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ 

          ๗.  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 
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