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Peem’s family  
 

  Peem’s family, who lives in southern Thailand,  
is a loving and happy traditional Thai family.   

There are four people in his family. His  
father’s name is Chai. His Mother’s name is Sao. 
His parents are fresh seafood sellers. He has one 
younger sister named Pink. She is very cheerful.   

 
 
.  
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หนงัสอืสง่เสรมิการอ่านภาษาองักฤษ 

ชดุ A wonderful life on Koh Samui  



 

ค าน า 

   หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มท่ี 1 Peem’s Family เล่มนี้
เป็น 1 ในจ านวน 5 เล่ม ของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด A wonderful                        
life on Koh Samui จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียน โดยผู้จัดท าไดส้อดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญในท้องถิ่นเกาะ 
สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรัก ความผูกพันและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดเจตคติท่ีดี ตลอดจนเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน       
  ขอขอบคุณนายประยงค์  อินนุพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา               
Mr. Garen Kouyoumdjian ครูชาวต่างประเทศ คณะครู ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการจัดท าหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
เล่มนีใ้ห้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้   
  ผู้ จั ดท าหวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าหนั งสื อส่ ง เสริ มการอ่ าน ภาษาอั งกฤษชุด                            
A wonderful life on Koh Samui นี้ จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและเป็นแบบอย่างให้
ครูผู้สอนได้น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 

 อุไรวรรณ  จันทร์เมือง 
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ค าชี้แจง 

หนังสอืส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด A Wonderful life on Koh 
Samui เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1 ประกอบด้วย
หนังสือจ านวน 5 เล่ม คือ เล่มท่ี 1 Peem’s Family เล่มท่ี 2 Selling Seafood at 
Nathon Market เล่มท่ี 3 One-day Trip Planning เล่มท่ี 4  Exploring Koh Smui 
landmarks และเล่มท่ี 5 Peem’s Birthday Party  

ส าหรับหนังสือท่ีท่านก าลังอ่านอยู่นี้คือหนังสือเล่มท่ี 1 Peem’s 
Family เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษท่ีน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสอดแทรกข้อมูล ทัศนียภาพท่ีสวยงาม ความอุดม
สมบูรณ ์และสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญในท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีความ
รัก ความผูกพัน และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการฝึกทักษะ
ด้านการอ่านของนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน เห็นความส าคัญของการอ่าน โดยใช้
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นอกจากนีน้ักเรียน
สามารถท าความเข้าใจเนื้อหาจากหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชุด A 
Wonderful life on Koh Samui ได้ด้วยตนเองเพิ่มเติมในช่วงเวลาว่างเพื่อให้เข้าใจ
มากขึ้น  
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ค าแนะน าการใช้หนังสือสง่เสริมการอา่นส าหรับคร ู
 

  หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุด A Wonderful life at Koh 
Samui กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เล่มท่ี 1 Peem’s family ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้  

- ครศูึกษาและปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1-4 
- ครูอ่านหนังสือเล่มนี้และท าความเข้าใจก่อนท่ีจะน ามาใช้กับนักเรียน  
- สร้างข้อตกลงในการเรียนและใช้หนังสือ  
- ครูแจกหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  

เล่มท่ี 1 Peem’s family  
- ครูชี้แจงเป้าหมายการเรียนรู้ก่อนเรียน  
- นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ  
- นักเรียนศึกษาเนื้อเรื่องในหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านเล่มนี้จนเข้าใจ

และฝึกอ่านออกเสียง 
- หากนักเรียนไม่ทราบความหมายในเน้ือเรื่องสามารถดูค าศัพท์ใน 

vocabulary ได ้
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากใบงานกิจกรรมระหว่างเรียน  
- นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ  
- ครูเฉลยแบบทดสอบ ใบงานกิจกรรม พร้อมท้ังตรวจค าตอบ  

ผูจ้ัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านเรื่องนี้จะเป็นแนวทาง
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ท่ีเน้นเน้ือหา
บริบทท้องถิ่น ท าให้นักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และ
ส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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ค าแนะน าการใช้หนังสือสง่เสริมการอา่นส าหรับนักเรียน 
 
หนังสอืส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุด A Wonderful life at Koh 

Samui กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เล่มท่ี 1 Peem’s family ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยก าหนดขั้นตอนการปฏบิัติดังต่อไปนี้  

- นักเรียนศึกษาค าชี้แจงการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
- นักเรียนรับฟังเป้าหมายการเรียนรู้ 
- นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ 
- นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเรียน 
- นักเรียนศึกษาเนื้อเรื่องในหนังสือส่งเสริมการอ่านเล่มนี้จนเข้าใจ  

แล้วฝึกอ่านออกเสียง 
- หากนักเรียนไม่ทราบความหมายในเน้ือเรื่องสามารถดูค าศัพท์ใน 

vocabulay ได ้
- นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากใบงานกิจกรรมระหว่างเรียน 
- นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ 
- นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ โดยไม่เปิดดูเฉลยแบบฝึกหัด และ

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เพื่อให้การวัดผลเป็นไปตามสภาพจริง 
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สาระส าคัญ 

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะท่ีจาเป็นใน การพัฒนาภาษาให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อนักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านท่ีต่อเนื่องจะส่งผลให้มีนิสัยรัก

การอ่าน รักการเรียน เกิดทักษะทางด้านกระบวนการคิด สามารถสรุปองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเองและสัมฤทธิผลจะเกิดตาม เมื่อผู้เรียนสามารถอ่านและเข้าใจเรื่องได้ถูกต้อง

ชัดเจนและสามารถใช้ภาษาส่ือสารในชีวิตประจาวันได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด A wonderful life 

at Koh Samui เล่มท่ี 1 Peem’s family แล้วนักเรียนจะมีความรู้ความสามารถ 

ดังต่อไปนี ้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได ้

2. นักเรียนสะกดค าและอ่านออกเสียงค าศัพท์ได้ 

3. นักเรียนเรียงล าดับเหตุการณ์จากเนื้อเรื่องท่ีอ่านได้ 

4. นักเรียนตอบค าถามจากเนื้อเร่ืองท่ีอ่านได้ 

5. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ และมคีวามมุ่งมั่นในการท างาน  
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ชุด A wonderful life at Koh Samui  เล่มที่ 1 เร่ือง Peem’s family 
จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  เวลา 15 นาท ี

 

Direction: Choose the correct answer and put a cross [X] 
mark in the correct box on your answer sheet.    

  
1.  What do Peem’s parents work? 

a) They are fresh seafood sellers.   
b) They are fruit sellers.  
c) They are bus drivers.   
d) They are fishermen.  

 
2. When does Peem’s father go to buy seafood? 

a) He goes to buy seafood at night. 
b) He goes to buy seafood in the morning. 
c) He goes to buy seafood in the evening. 
d) He goes to buy seafood in the afternoon.  

 
3. Where does Peem’s family live in Samui?  

a) Peem’s family lives in Nathon village.   
b) Peem’s family lives at Wat Phra Yai.  
c) Peem’s family lives at Bangrak pier.   
d) Peem’s family lives in Bophut village.   
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4. Which one of the following thing is Peem and Pink 

cannot see at the Bangrak pier?   
a) The Big Buddha temple   
b) The seafood basket   
c) The gas station   
d) The fishing boat 

 
5. How do Peem and Pink feel today? 

a) They are unhappy. 
b) They are happy.  
c) They are tired. 
d) They are sad.  

 
6. Why does Peem’s father go to Nathon village? 

a) He goes to visit his relatives. 
b) He goes to meet his friends. 
c) He goes to sell fruits. 
d) He goes to sell seafood. 

 
7. What does the word “Koh” mean in English? 

a) The word “Koh” means island. 
b) The word “Koh” means market.    
c) The word “Koh” means southern.  
d) The word “koh” means pier.    
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8. Which one is “seafood”?  

a) bear, tiger, lions    
b) birds, chicken, duck  
c) squids, crabs, prawns   
d) cat, dog, rabbit       

 
9. Why do Peem’s patents ask their children to go  

          to the pier again? 
a) They need helps.  
b) No one is at home. 
c) They want them to play there.  
d) Their children want to go there. 

 
10. Why is Peem on Facebook every day? 

a) He likes to watch his favorite movies.  
b) He likes to learn how to cook online.    
c) He likes to chat with his friends and post photos. 
d) He likes to read letters and listen to music.  
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กระดาษค าตอบ  

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ชุด A wonderful life at Koh Samui  เล่มที่ 1 เร่ือง Peem’s family 
จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  เวลา 15 นาท ี

 
Name…………………………Number………Class……… 
 

Direction: Choose the correct answer and put a cross [X] 
mark in the correct box on your answer sheet. 

 
Items A B C D Items A B C D 

1.     6.     

2.     7.     

3.     8.     

4.     9.     

5.     10.     
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หนงัสอืสง่เสรมิการอ่านภาษาองักฤษ 

ชดุ A wonderful life on Koh Samui  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Peem is a kind and smart boy. He studies in 

Mathayomsuksa one. He is thirteen years old.              
His younger sister, Pink, is ten years old.                        
She studies in Prathomsuksa four.   



หนงัสอืสง่เสรมิการอ่านภาษาองักฤษ 

ชดุ A wonderful life on Koh Samui  

Peem’s family lives in a village called Bophut 
on Koh Samui. It is also known as Samui Island, 
“Koh” in Thai means “Island”.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koh Samui is located in the Gulf of Thailand, it 

is part of Surat Thani Province.  The island is 
roughly circular in shape, and is about 15 
kilometers across.   
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It is the island of natural beauty and charm for 

decades, a place where beach travellers have 
dreamed of.  Well known beaches are Chaweng, 
Lamai, Bophut, Choeng Mon, Hua Thanon and 
Maenam. 
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Peem loves his cute sister very much. He looks 

after her when his parents are outside. They 
always go to the playground near the beach. They 
have fun playing on a seesaw board and they like 
to play with other friends too.  
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Peem’s parents always go to Bangrak Pier. 

They buy fish, crabs, prawns, squids, and shells. 
Peem and Pink help their parents set up baskets on 
a pick-up truck too. 
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Both Peem and Pink are keen to see many 

things around the pier. There are many fishing 
boats in the sea. The fishermen are very strong and 
hard working.  
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From the Bangrak Pier they can see a nice 

view of the Big Buddha temple that remains one of 
the island’s most popular attractions. The Big 
Buddha can be seen at a distance of several 
kilometres and is often the first landmark people 
see when arriving to Koh Samui by air.  
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On the way home, Peem’s parents stop at the 

fresh market to send fresh seafood to Uncle Dang. 
He sells many kinds of seafood there every day.  
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Before going home, Peem’s father drives a 

pick-up truck to a gas station to fill gas. He pays 
500 bath for the gas. The gas is enough to go to 
Nathon village tomorrow. They will go to the fresh 
market to sell fresh seafood. 
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  After everyone arrives home, Peem’s father 
moves the pick-up truck into the garage. His 
mother goes to the kitchen to cook lunch.  
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Today his mother cooks Tom Yum Kung-one 
of the most famous of all Thai foods. Peem and 
Pink often help their mother prepare ingredients 
and learn how to cook it.  
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During lunch time, Peem tells his parents 

about fishermen.  Pink tells her parents about 
fishing boats and the nice view of the Big Buddha 
temple too. Their parents smile and ask them to go 
with them again. Both of the children accept it 
happily. 
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Peem is happy to help his parents today. Pink 

is also happy too. They need to go there again on 
the weekend.  
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After lunch, Peem helps his mother to clean 

the dishes and Pink sweeps and mops the floor. 
After that they watch television with their parents.   
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In the afternoon, Peem’s family goes to  

Bophut beach. Peem enjoys swimming in the 
sea. Pink likes to play with sand and toys at the 
beach.  
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The scenery at Bophut beach is beautiful 
and the water is calm and great for swimming. 
They can see the different types of fish in the 
clear waters here too.  

From here they can see a view of Koh 
Phangan, the closest island from Koh Samui.     
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In the evening, Peem always does his 
homework. After that, he is on Facebook, the 
biggest social network in the world. He chats with 
his friends and posts new photos on Facebook 
every day. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pink always writes the daily activities in her 

diary and reads what is written every night.  
At 9.00 p.m., Peem and Pink say their prayers 

and go to bed happily. 
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Vocabulary 

 
 

Words Pronunciation Part of 
Speech 

Definitions Meaning 
in Thai 

1. accept /əkˈsept/ Verb  to agree to take 
something. 

ยอมรับ 

2. attraction /əˈtræk.ʃən/ noun something that makes 
people want to go to a 
place. 

การดึงดูด 

3. charm /tʃɑːm/ noun a quality that makes you 
like or feel attracted to 
someone or something. 

เสน่ห ์

4. diary /ˈdaɪə.ri/ noun a book in which you 
record your thoughts or 
feelings or what has 
happened each day. 

สมุดบันทึก 

5. family /ˈfæm.əl.i/ noun a group of people who 
are related to each other, 
such as a mother, a 
father, and their 
children. 

ครอบครัว 
 

6. famous /ˈfeɪ.məs/ adjective known and recognized 
by many people 

มีชื่อเสียง 

7. fill  /fɪl/ verb to make or become full; 
to use empty space 

เติม 
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Vocabulary   
 

Words Pronunciation Part of 
Speech 

Definitions Meaning 
in Thai 

happy  /ˈhæp.i/ adjective feeling, showing, or 
causing pleasure or 
satisfaction 

มีความสุข 

ingredient  /ɪnˈɡriː.di.ənt/ noun  a food that is used with 
other foods in the 
preparation of a 
particular dish 

ส่วนผสม 

keen /kiːn/ adjective very interested, eager, or 
wanting (to do) 
something very much 

กระตือรือร้น 

parents  /ˈpeə.rənt/ noun a mother or father of a 
person 

พ่อแม ่

scenery /ˈsiː.nər.i/ noun the general appearance 
of the natural 
environment, especially 
when it is beautiful 

ทัศนียภาพ 

seafood  /ˈsiː.fuːd/ noun animals from the sea 
that can be eaten, 
especially fish or sea 
creatures with shells 

อาหาร
ทะเล 

southern /ˈsʌð.ən/ adjective in or from the southern  
part of an area 

ในทาง
ภาคใต ้
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Exercise 1  

Direction: Match the words (1-10) with their meanings (a-j).  

 
________1.  family  
   
________2.  parents 
  
________3.  seafood 
   
________4.  accept  
   
________5.  southern 
  
________6.  keen  
   
________7.  fishing boat 
   
________8.  fresh market 
   
________9.  fill  
   
________10.  diary  
  
 
 
 

a.   a food market with stalls occupied 
by butchers, fishmongers, and 
greengrocers. ตลาดสด  

b.   to agree to take something. ยอมรับ  
c.   a group of people who are related 

to  each other. ครอบครัว   
d.   a mother or father of a person 

ผู้ปกครอง  
e.   to make or become full เติม 
f.   a book in which you record your 

thoughts  each day สมุดบันทึก  
g.   animals from the sea that can be 

eaten. อาหารทะเล   
h.   very interested, eager, or wanting                  

(to do) something very much  
กระตือรอืร้น   

i.   a boat used for fishing  เรือประมง  
j.   in or from the southern part of an 

area   ในทางทิศใต้   
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Exercise 2 

Direction: Write the missing letters to make the words relating 

to the pictures. .  

. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. S __ a__ __o __ s __ l__ e r  
__ t 

2. S__e __ l __  

9. T__e B __g B__d __ __ a 10. F__s __ __ n__   b__ a t 

5. S__ u __ d __ 
__  

4. F__m __ __ y 3. P__a __ __s 

6. C__a __ s 7. Fr__ __ h  m __ rk __ t 8. D__a __ y  
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Exercise 3 
  

Direction: From the reading, write T (true), F (false).  

 

1. ……..… Peem’s parents are fishermen. 

2. ……..… Peem is kind and smart.  
3. ……..…  The word “Koh” in Thai means “Island”.  
4. ……..… Koh Samui is located in the Andaman Sea.  
5. ……..… Peem and Pink have fun playing on  

   the slide.  
6. ……..… The fishermen are very strong and  

   hard working.  
7. ……..… Samui island is shaped like heart.  
8. ……..… The Big Buddha is the first landmark  

people see when arriving to Koh Samui  
by ferry. 

9. ……..… Peem chats with his friends and posts  
   new photos on Facebook every day.  

10.……..… Today Peem’s mother cooks papaya salad. 
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Key Exercise 1  

Direction: Match the words with their meanings. 
  

___ ___1.  family 
    

___ ___2.  parents 
  

___ ___3.  seafood 
   

___ ___4.  accept 
    

___ ___5.  southern 
  

___ ___6.  keen  
   

___ ___7.  fishing boat 
   

___ ___8.  fresh market 
   

___ ___9.  fill  
   

___ ___10.  diary  

  

a.   a food market with stalls 
occupied by butchers, 
fishmongers, and greengrocers. 
ตลาดสด  

b.   to agree to take something.  
ยอมรับ  

c.   a group of people who are 
related to  each other. ครอบครัว   

d.   a mother or father of a person 
ผู้ปกครอง  

e.   to make or become full เติม 
f.   a book in which you record your 

thoughts  each day สมุดบันทึก  
g.   animals from the sea that can be 

eaten. อาหารทะเล   
h.   very interested, eager, or wanting                  

(to do) something very much  
กระตือรอืร้น   

i.   a boat used for fishing  เรือประมง  
j.   in or from the southern part of 

an area   ในทางทศิใต้   
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Key Exercise 2  

Direction: Write the missing letters to make the words relating 
to the pictures. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. S e a f o o d s e l l e r   2. S h e l l s 

3. P r a w n s 4. F a m i l y 5. S q u i d s 

6. C r a b s 7. F r e s h  m a r k e t 8. D i a r y  

9. T h e  B I g  B u d d h a 10. F i s h i ng   b o a t 
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Key Exercise 3 

Direction: From the reading, write T (true), F (false).   

 
  

1.   F Peem’s parents are fishermen. 

2.   T Peem is kind and smart. 

3.   T The word “Koh” in Thai means “Island”.  

4.   F Koh Samui is located in the Andaman Sea.  

5.   F Peem and Pink have fun playing on the slide.   

6.   T The fishermen are very strong and hard working.  

7.   F  Samui island is shaped like heart.  

8.   F The Big Buddha is the first landmark people see     
  when arriving to Koh Samui by ferry. 

9. T Peem chats with his friends and posts new photos   
   on Facebook every day.  

10. F  Today Peem’s mother cooks papaya salad. 
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ชุด A wonderful life on Koh Samui  เล่มที่ 1 เร่ือง Peem’s family 
จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  เวลา 15 นาท ี

 

Direction: Choose the correct answer and put a cross [X] mark 
in the correct box on your answer sheet.    

  
1.  What do Peem’s parents work? 

a) They are fishermen.  
b) They are fruit sellers.  
c) They are bus drivers.   
d) They are fresh seafood sellers.   

 
2. When does Peem’s father go to buy seafood? 

a) He goes to buy seafood at night. 
b) He goes to buy seafood in the evening. 
c) He goes to buy seafood in the morning. 
d) He goes to buy seafood in the afternoon.  

 
3. Where does Peem’s family live in Samui?  

a) Peem’s family lives in Bophut village.   
b) Peem’s family lives in Nathon village.   
c) Peem’s family lives at Bangrak pier.  
d) Peem’s family lives at Wat Phra Yai.  
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4. Which one of the following things can Peem and Pink not 
see at the Bangrak pier?   

a) The fishing boat 
b) The gas station  
c) The Big Buddha temple   
d) The seafood basket   

 
5. How do Peem and Pink feel today? 

a) They are sad. 
b) They are tired. 
c) They are happy.  
d) They are unhappy. 

 
6. Why does Peem’s father go to Nathon village? 

a) He goes to sell fruits. 
b) He goes to sell seafood. 
c) He goes to meet his friends. 
d) He goes to visit his relatives. 

 
7. What does the word “Koh” mean in English? 

a) The word “Koh” means market.    
b) The word “Koh” means southern.  
c) The word “koh” means pier.   
d) The word “Koh” means island. 
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8. Which one is “seafood”?  
a) bear, tiger, lions    
b) squids, crabs, prawns   
c) birds, chicken, duck  
d) cat, dog, rabbit       

 
9. Why do Peem’s parents ask their children to go  

          to the pier again? 
a) Their children want to go there. 
b) They want them to play there. 
c) No one is at home. 
d) They need helps.  

 
10. Why is Peem on Facebook every day? 

a) He likes to read letters and listen to music. 
b) He likes to chat with his friends and post photos. 
c) He likes to learn how to cook online.    
d) He likes to watch his favorite movies.  
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กระดาษค าตอบ  
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ชุด A wonderful life on Koh Samui  เล่มที่ 1 เร่ือง Peem’s family 
จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  เวลา 15 นาท ี

 
Name……………………………….Number………Class……… 
 
Direction: Choose the correct answer and put a cross [X] mark 

in the correct box on your answer sheet. 
 

Items A B C D Items A B C D 

1.     6.     

2.     7.     

3.     8.     

4.     9.     

5.     10.     
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เฉลย  
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ชุด A wonderful life on Koh Samui  เล่มที่ 1 เร่ือง Peem’s family 
จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  เวลา 15 นาท ี

 
Name……………………………….Number………Class……… 
 
Direction: Choose the correct answer and put a cross [X] mark 

in the correct box on your answer sheet. 
 

Items A B C D Items A B C D 

1. x     6.    x 

2.  x    7. x    

3.    x 8.    x  

4.   x  9.     x 

5.  x   10.   x  
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เฉลย 
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ชุด A wonderful life on Koh Samui  เล่มที่ 1 เร่ือง Peem’s family 
จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  เวลา 15 นาท ี

 
Name……………………………….Number………Class……… 
 
Direction: Choose the correct answer and put a cross [X] mark 

in the correct box on your answer sheet. 
 

Items A B C D Items A B C D 

1.    x 6.  x   
2.   x  7.    x 
3. x    8.  x   
4.  x   9. x    
5.   x  10.  x   
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พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 
 
 



34 Book 1: Peem’s family 

หนงัสอืสง่เสรมิการอ่านภาษาองักฤษ 

ชดุ A wonderful life on Koh Samui  

ประวัติผู้จัดท า 

 

ชื่อ – สกุล  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 

วัน เดือน ปีเกิด 6 กุมภาพันธ์ 2526 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 131/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอก

ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2559  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ประวัติการท างาน 

พ.ศ.2549 – 2551 อาจารย์พิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  ครูโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ าเภอเกาะสมุย  

     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

ครู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วิทยฐานะช านาญการ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 
 
 
 


