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ชุดแบบฝ5กทักษะการเรียนรู!ภาษาอังกฤษ
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
เลมที่ 5

My hometown

จัดทําโดย

นางรุงรัตน จ!อสูงเนิน
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนชุมชนบ!านชองแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

A

คํานํา
ชุดแบบฝกทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป!ที่ 2
เล%มที่ 5 My Home town ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชในการฝกทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูจากงานเขียนที่เป:นเรื่องใกลตัว ไดอย%างแม%นยํา อ%าน
แลว
นําความรูความคิดและประสบการณ@ที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชน@ทั้งดานการเรียนและการ
นําไปประยุกต@ ใชในชีวิตประจําวัน ขณะเดียวกันก็ยังทํา ใหนักเรียนมีความสุข สนุกสนาน
เพลิดเพลิน เสริมสรางนิสัยรักการอ%าน และมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง นอกจาก
นักเรียนจะไดนําไปฝกทักษะแลว ครูผูสอนยังสามารถนําไปใชทบทวนเนื้อหาที่นักเรียนได
เรียนไปแลว และใชสอนซ%อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร%องในทักษะการอ%านดวย
ผูจัดทําหวังเป:นอย%างยิ่งว%าแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเล%มนี้คงจะเป:นประโยชน@
ต%อผูเรียนและทํากิจกรรมใหบรรลุผล อันจะส%งผลใหคุณภาพการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นต%อไป และหวังว%าแบบฝกทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ เล%มที่ 5 My hometown
คงจะเอื้อประโยชน@แก%นักเรียนครูผูสอนและผูที่สนใจไดเป:นอย%างดี
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คําชี้แจงสําหรับผู!สอน
ชุดแบบฝกทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ กลุ%มสาระการเรียนรูภาษาต%างประเทศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป!ที่ 2 มีทั้งหมดจํานวน 5 เล%ม ดังนี้
เล%มที่ 1 My personal information
เล%มที่ 2 My daily life
เล%มที่ 3 My family
เล%มที่ 4 My school
เล%มที่ 5 My Home town
ชุดแบบฝกทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ กลุ%มสาระการเรียนรูภาษาต%างประเทศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป!ที่ 2 ชุดนี้เป:นชุดที่ 5 My hometown เมื่อครูผูสอนไดนํา
ชุดฝกทักษะไปใช ควรปฏิบัติดังนี้
1. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดแบบฝก
ทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบก%อนเรียน เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานของนักเรียน
3. ใหนักเรียนไดศึกษาเนื้อหาความรูในชุดแบบฝก ซึ่งเป:นเนื้อหาเกี่ยวกับคําศัพท@และ
การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
4. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดที่อยู%ในชุดแบบฝกทักษะ โดยครูคอยดูแลและใหคําแนะนํา
5. ใหนักเรียนไดตรวจสอบคําเฉลยแบบฝกหัด เมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดจากชุดแบบฝก
ทักษะจบแลว เพื่อทราบผลการเรียนรูของตนเอง
6. ใหนักเรียนทดสอบความรูหลังเรียน
7. ใชเป:นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครู
8. ใชเป:นแบบฝกทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ใหนักเรียนไดเรียนรูและซ%อมเสริมความรู
ของตนเองทั้งในและนอกเวลาเรียน

D

คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
1. ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมศึกษาแบบฝกทักษะดวยตนเองจากชุดแบบฝกทักษะ
ชุดที่ 5 เรื่อง My hometown ซึ่งประกอบดวย
1.1 แบบทดสอบก%อนเรียน (Pre-test) จํานวน 10 ขอ
1.2 Guide Sheet 1: Vocabulary
1.3 Guide sheet 2: About Chong Samaesarn
1.4 Guide sheet 3: Shopping dialogue
1.5 Practice 1 จับคู%เวลาจากนาฬิกากับประโยค จํานวน 10 ขอ
1.6 Practice 2 เติมอักษรในคําศัพท@และเรียงกิจวัตรประจําวัน จํานวน 10 ขอ
1.7 Practice 3 เติมคําศัพท@ที่ถูกตองลงในช%องว%างของประโยค จํานวน 10 ขอ
1.8 Practice 4 เรียงลําดับประโยคตามเนื้อเรื่อง จํานวน 10 ขอ
1.9 Practice 5 อ%านเนื้อเรื่องแลวเขียนบอกเวลาและกิจกรรม จํานวน 10 ขอ
1.10 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) จํานวน 10 ขอ
2. นักเรียนปฏิบัติตามคําแนะนําของครู ในการใชชุดแบบฝกทักษะใหเขาใจ
3. นักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบก%อนเรียน แบบฝกหัดในชุดแบบฝกทักษะ
และแบบทดสอบหลังเรียน ไดจากเฉลย
4. การปฏิบัติกิจกรรมศึกษาแบบฝกเป:นการเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นนักเรียนควรมี
ความซื่อสัตย@ไม%ควรดูเฉลยก%อนที่จะทําแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด
5. ในการเรียนตามชุดแบบฝกทักษะ นักเรียนสามารถเรียนร%วมกับผูอื่นได

E

จุดประสงคการเรียนรู!
1. พูดและเขียนคําศัพท@ สํานวน ประโยค เกี่ยวกับการถาม-ตอบเรื่องของชุมชนที่นักเรียน
อาศัยอยู%ได
2. บอกความหมายของคําศัพท@ สํานวน ประโยค เกี่ยวกับการถาม-ตอบ เรื่องของขอมูล
รายละเอียดของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู%ได
3. อ%านเนื้อเรื่องแลวสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับขอมูลรายละเอียดของชุมชนที่นักเรียน
อาศัยอยู%ได
4. ใชทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อความหมายเกี่ยวกับการเผยแพร%ขอมูลในชุมชนได
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Pre-test
English practice 5 : My hometown
1. Which place do you go to buy many things?
a. temple
b. market
c. museum
d. hospital
2. Which place do you go for eat and drink?
a. school
b. temple
c. restaurant
d. police station
3. Which place do you go to pray for a Buddha and monks?
a. temple
b. hospital
c. bus station
d. post office
4. Which place do you go when you’re sick?
a. school
b. market
c. hospital
d. restaurant
5. Which place do you go to buy some drugs?
a. market
b. pharmacy
c. restaurant
d. post office
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6. Chonburi Province is in the ____________ of Thailand.
a. north
b. south
c. west
d. east
7. Sattahip is a ________________ in Chonburi .
a. district
b. sub district
c. village
d. part
8. Chong Samaesarn is a _______________ in Sattahip.
a. place
b. village
c. sub district
d. country
9. There are ___________ villages in Chong Samaesarn.
a. one
b. two
c. three
d. four
10.Chong Samaesarn is a good place for _________________.
a. coming and sightseeing
b. traveling and interesting
c. studying and shopping
d. traveling and fishing
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Guide sheet 1 : Vocabulary
Around hometown
Vocabulary
village
sub district
district
province
sea
beach
island
pier
market
shop
temple
school
police station
post service shop
health center
hospital
sub district
administrate
organization
restaurant
seafood market

Meaning
หมู%บาน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
ทะเล
ชายหาด
เกาะ
ท%าเรือ
ตลาด
รานคา
วัด
โรงเรียน
สถานีตํารวจ
รานบริการไปรษณีย@
โรงพยาบาลศูนย@
สุขภาพ
องค@การบริหารส%วน
ตําบล

Vocabulary
shopkeeper
merchant
employee
doctor
nurse
pharmacist
teacher
police
postman
seafood products
fresh seafood
dried seafood
processing seafood
fish
squid

Meaning
เจาของรานคา
พ%อคา แม%คา
คนรับจาง
หมอ
พยาบาล
เภสัชกร
ครู
ตํารวจ
บุรุษไปรษณีย@
ผลผลิตอาหารทะเล
อาหารทะเลสด
อาหารทะเลแหง
อาหารทะเลแปรรูป
ปลา
ปลาหมึก

octopus

ปลาหมึกยักษ@

รานอาหาร
ตลาดขายอาหาร
ทะเล

prawn
lobster

กุง
กุงใหญ%
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Vocabulary
souvenir shop
pharmacy
museum
sub district
administrate
chief
sub district
headman
village headman
fisherman

Meaning
รานขายของที่ระลึก
รานขายยา
พิพิธภัณฑ@
นายกองค@การบริหาร
ส%วนตําบล

Vocabulary
crab
shell
salted fish
dried fish

Meaning
ปู
หอย
ปลาเค็ม
ปลาแหง

กํานัน

dried squid

ปลาหมึกแหง

ผูใหญ%บาน
ชาวประมง

dried prawn
fish sauce

กุงแหง
น้ําปลา
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Guide sheet 2 : About Chong Samaesarn

Chong Samaesarn
Chong Samaesarn is a Sub district in Sattahip District,
Chonburi the province in the east part of Thailand. It’s a tiny fishing
village and households were estimated population of approximately
1,240 households, about 5,842 people. It’s has an area of
approximately 32 square kilometers, with divided in 4 villages,
there are :
1. The village group 1 is called Baan Chong Samaesarn
2. The village group 2 is called Baan Nongnamkem
3. The village group 3 is called Baan Hualam
4. The village group 4Chong
is called
Baan Nongkrajong
Samaesarn
Chong Samaesarn is a good place for traveling especially
fishing, diving and shopping for seafood. There is a small beach with
crystal clear water. It’s also has severed islands such as ;
Koh Samaesarn, Koh Rad, Koh Chuang and Koh Charn.
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If you want to visit Chong Samaesarn, there are 3 ways
how to get to Chong Samaesarn :
1. On Sukhumwit Road from Sattahip District on the way
to Rayong Province Leaves to the 6th kilometers until you see a
monument of King Rama 6 on the right, go to take a U-turn and go
straight for turn left at the monument. Next, go straight on and pass
a train way and turn right. Then, go straight for 300 meters and turn left
to Chong Samaesarn.
2. On the road number 331 from Bangkok-Chonburi to
Sattahip. Until you reach the 10th kilometers at the intersections of
Royal Queen Sirikit’s Hospital and go straight to pass the intersection
that the hospital is on the left. Next, go straight and pass the great camp
of King Jessada Royal thou. Then, go along for about 500 meters and
turn left to Chong Samaesarn.
3. On Sukhumwit Road from Baan Chang District, Royong
Province to Sattahip. The way from Baan Chang to Sattahip about 15
kilometers to the intersections of the Royal Queen Sirikit’s Hospital and
turn left at the corner of the hospital. Next, go straight and pass the great
camp of King Jessada Royal thou. Then, go along for about 500 meters
and turn left to Chong Samaesarn.
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What activities you will enjoy at Chong Samaesarn?
When you get to Chong Samaesarn, there are many places,
there are many places to visit and many activities to enjoy such as ;
1.Visit and pay respect at Chong Samaesarn Temple
for a great image of Tao Maha Prom Goddest,
Buddhist holy things and make a merit for a good life.
2. Pay respect and make a merit to Luang Por Dam
image which believe that can give a good luck for
people who hope and pray.
3. Visit to study in a big clown anemone fish farm.
4. Sightseeing and study about the sea and island
at Thai Island and Sea Natural History Museum.
5. Go fishing and diving with service agencies.
6. Enjoy eating many delicious seafood in the
restaurants around the villages.
7. Shopping for seafood products and souvenirs.
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Guide sheet 3 : Shopping dialogue
ตัวอยางบทสนทนาสําหรับการซื้อขายของ
Seller : Good morning, Ma'am. May I help you please?
Buyer : Good morning. Have you got any tinned fruit salad?
Seller : Now, we have a large selection of tinned fruit salad. This one
cost twenty bath, Ma'am.
Buyer : It looks all right. Allright I'll take two cans.
Seller : Yes, Ma'am, Anything else?
Buyer : Well, there is a list of somethings that I need.
Seller : Oh, yes, Everything is here, two dozen eggs else, orange juice,
two cans of pork and beans and a bottle of jam. That's all right?
I'll just wrap up them for you.
Buyer : How much are these?
Seller : One thousand and three hundred fifty two baht altogether.
Buyer : Here is the money.
Seller : These are your change and receipt, Ma'am. Thank you very much.
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Practice 1
Direction : Match the correct vocabulary with meaning
by put a-z in front of each meanings.
_________ 1. หมู%บาน

a. restaurant

______2. ตําบล
_________3. ท%าเรือ
______ 4. ตลาด
______ 5. รานขายยา
______ 6. โรงพยาบาลส%งเสริมสุขภาพ
______ 7. องค@การบริหารส%วนตําบล
______ 8. รานอาหาร
______ 9. รานขายอาหารทะเล
______ 10.รานขายของที่ระลึก

b. market
c. health center hospital
d. souvenir shop
e. sub district administrate

organization
f. seafood shop
g. village
h. pharmacy
i. pier
j. sub district
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Practice 2
Direction : Put the correct word with the picture
Clown anemone fish farm
Image temple of Luang Por Dam
Thai Island and Sea Natural History
Museum
dried seafood
OTOP fish sauce

Chong Samaesarn Temple
fishing pier
fresh seafood

1____________________________________________

2____________________________________________

3____________________________________________

4____________________________________________

processing seafood
souvenir

5____________________________________________ 6____________________________________________

11

7____________________________________________ 8____________________________________________

9____________________________________________ 10.__________________________________________
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Practice 3
Direction : Put the correct order of the sentences tell the ways to
visit Chong Samaesarn.
A. The way on Sukhumwit Road from Sattahip District on the way to
Rayong Provinc.
______ go to take a U-turn and go straight for turn left at the monument.
______ Then, go straight for 300 meters and turn left to Chong Samaesarn.
______ Leaves to the 6th kilometers until you see a monument of King
Rama 6 on the right, Next, go straight on and pass a train way and
turn right.
B. The way on the road number 331 from Bangkok - Chonburi to
Sattahip
______ Then, go along for about 500 meters and turn left to Chong Samaesarn.
______ Until you reach the 10th kilometers at the intersections of Royal Queen
Sirikit’s Hospital
______ Next, go straight and pass the great camp of King Jessada Royal thou.
______ and go straight to pass the intersection that the hospital is on the left.
C. The way on Sukhumwit Road from Baan Chang District, Rayong
Province to Sattahip.
_______ Next, go straight and pass the great camp of King Jessada Royal thou.
_______ Then, go along for about 500 meters and turn left to Chong
Samaesarn.
_______ The way from Baan Chang to Sattahip about 15 kilometers to the
intersections of the Royal Queen Sirikit’s Hospital and turn left at the
corner of the hospital.
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Practice 4
Direction : Answer the questions to give Chong Samaesarn’s
information

1. Where is Chong Samaesarn located?
___________________________________________________________
2. How many area of Chong Samaesarn?
___________________________________________________________
3. How many village in Chong Samaesarn?
___________________________________________________________
4. How many households in Chong Samaesarn?
___________________________________________________________
5. How many ways to get to visit Chong Samaesarn?
___________________________________________________________
6. What is the main occupation of Chong Samaesarn people?
___________________________________________________________
7. What are district and province close to Sattahip?
___________________________________________________________
8. If you want to pay a respect and make a merit, where can you go?
___________________________________________________________
9. If you want to study about the sea and island natural, where can you go?
___________________________________________________________
10.If you want to enjoy many delicious seafood many, where can you go?
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Practice 5
Direction : Write the correct sentence to complete the dialogue.
Look at the cost of product.

200 baht a kilo

300 baht a kilo

35 bath a bottle

100 baht a small
450 baht a curtain

130 baht a kilo

400 bath a kilo
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Seller : Good afternoon. ___________1______________.
Buyer : Yes, I want fresh squid. How much for squid?
Seller : It’s ___________2_______________.
Buyer : O.K. Please give me 5 kilos. And how much for these prawn?
Seller : It’s ___________3_______________.
Buyer : Give 3 kilos of prawn. How much for fresh crab?
Seller : It’s ___________4_______________.
Buyer : I want 4 kilo for crab. How much for the dried squid?
Seller : It’s ___________5________________.
Buyer : O.K. I want 5 kilos dried squid. Oh! What are things I buy?
Seller : Now, you buy 5 kilos of fresh squid, _______6_________, 4 kilos of crab
and_________7_________. Do you want anything else?
Buyer : How much for fish sauce?
Seller : It’s ___________8________________ but if you buy in a dozen for 320 baht.
Buyer : That’s good, please give me 2 dozens, and I’m looking for a sea shell
mobile for souvenir. How much are these?
Seller : There are ____________9_________________
Buyer : Please give me 6 curtain mobiles, and these are all I want. How much
a total?
Seller : There are ____________10_______________
Buyer : That’s O.K. Here is money.
Seller : Here is your change and receipt. Thank you very much and hope to see
you next time.
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Post-test
English practice 5 : My hometown
1. Which place you go to buy many things?
a. temple
b. market
c. museum
d. hospital
2. Which place you go for eat and drink?
a. school
b. temple
c. restaurant
d. police station
3. Which place you go to pray for a Buddha and monks?
a. temple
b. hospital
c. bus station
d. post office
4. Which place you go when you’re sick?
a. school
b. market
c. hospital
d. restaurant
5. Which place you go to buy some drugs?
a. market
b. pharmacy
c. restaurant
d. post office
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6. Chonburi Province is in the ____________ of Thailand.
a. north
b. south
c. west
d. east
7. Sattahip is a ________________ in Chonburi .
a. district
b. sub district
c. village
d. part
8. Chong Samaesarn is a _______________ in Sattahip.
a. place
b. village
c. sub district
d. country
9. There are ___________ villages in Chong Samaesarn.
a. two
b. three
c. four
d. five
10. Chong Samaesarn is a good place for _________________.
a. coming and sightseeing
b. traveling and interesting
c. studying and shopping
d. traveling and fishing
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เฉลยแบบฝ5ก
My hometown

Answer key

Pre-test
1. b
2. c
3. a
4. c
5. b
6. d
7. a
8. c
9. d
10.d
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Answer key

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

Practice 2
1. Chong Samaesarn Temple
2. processing seafood
3. Image temple of Luang Por Dam
4. fresh seafood shop
5. fish sauce
6. souvenir
7. Thai Island and Sea
Natural History Museum
8. Clown anemone fish farm
9. fresh seafood
10.dried seafood
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Answer key

Practice 3
A.
2____
3____
1____
B.
4____
1____
3____
2____
C.
2____
3____
1____
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Answer key

Practice 4
1. Chong Samaesarn is located on Sattahip District,
Chonburi Province.
2. There are an approximately 32 square kilometers.
3. There are 4 villages.
4. There are approximately 1,240 households.
5. There are 3 ways.
6. Fisherman
7. There is Baan Chang District in Rayong Province.
8. Chong Samaesarn Temple and Image temple of
Luang Por Dam.
9. Thai Island and Sea Natural History Museum.
10.The restaurants.
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Answer key

Practice 5
1. May I help you, please?]
2. 130 baht a kilo.
3. 200 baht a kilo.
4. 300 baht a kilo.
5. 400 baht a kilo.
6. 3 kilos of prawn
7. 5 kilos of dried squid
8. 35 baht a bottle
9. 100 baht a small and 450 baht a curtain
10.7,790 baht
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Answer key

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

