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ค าน า 
 
 

 หนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ เพื่อการส่ือสาร 
เร่ือง The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดจ้ดัท าข้ึน
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาทกัษะ การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนบา้นควนยวน เน้ือหาสาระเป็นเร่ืองราวของการ
เรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ทั้งท่ีโรงเรียน ท่ีบา้นและในชุมชน ซ่ึงหนงัสือชุด (Book Series) น้ีประกอบดว้ยเน้ือหา
และกิจกรรมทั้งหมด 6 เร่ือง (Series) ไดแ้ก่  

1) The Philosophy of Sufficiency Economy in My Class                       
2) The Sufficiency Economy Market in My School  
3) The 3R’s in My School  
4) My Sufficiency Economy Garden  
5) Let’s Save Money  
6) My Sufficiency Economy Community  

หนังสือดงักล่าวใช้เวลาเรียนปกติและนอกเวลาเรียน เร่ืองละ 3 ชั่วโมง หนังสือเล่มน้ี
นอกจากจะพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารแลว้ ยงัปลูกฝังให้นกัเรียน
รู้จกัน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการส่ือสาร มีความ
เพลิดเพลินในการอ่าน เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอันเป็นพื้นฐานน าไปสู่การ
พฒันาการเรียนรู้ในระดบัสูงต่อไป  

         ขอขอบคุณนางเสาวภาพชัร  ภู่ประภาดิลก ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นควนยวน คณะครู
นกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนบา้นควนยวน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการจดัท าหนงัสือเล่มน้ี
จึงส าเร็จดว้ยดี 
         ผสุดี  มณีโชติ 

           ครูโรงเรียนบา้นควนยวน 
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ค าช้ีแจง 
 

 

หนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6เร่ือง The Philosophy of Sufficiency Economy for   My Life ไดน้ าเสนอ
การเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทั้งท่ีโรงเรียน ท่ีบา้นและในชุมชน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนเพื่อการ
ส่ือสาร สร้างนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนรู้จกัน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   
ไปประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข  เน้ือหาของหนงัสือแต่ละเร่ือง ประกอบดว้ย เน้ือเร่ือง  ตารางค าศพัท์  แบบฝึกหัดพร้อม
เฉลย หลกัไวยากรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนพร้อมเฉลย 

     เม่ือน าหนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้ไปใชส้อนภาษาองักฤษในชั้นเรียน ให้ใชค้วบคู่กบั
แผนการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมง ซ่ึงผูจ้ดัท าหวเังเป็นอยา่งยิ่งวา่  หนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้เล่มน้ีจะ
เป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู ทั้งส่งผลให้เกิดการพฒันาความรู้ ดา้นการ
อ่านและการเขียนภาษาองักฤษแก่นกัเรียนอีกดว้ย โดยให้นกัเรียนท ากิจกรรมพฒันาทกัษะการอ่าน
และเขียนภาษาองักฤษดงัต่อไปน้ี 

1.  ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามตวัช้ีวดั 
2.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อใหท้ราบพื้นฐานความรู้ 
3.  เรียนรู้เน้ือเร่ืองและค าศพัทใ์นหนงัสือแต่ละเล่ม 
4.  ท าแบบฝึกหดัประกอบการอ่านทั้งหมดและบนัทึกคะแนน 
5.  เรียนรู้หลกัไวยากรณ์ (Grammar Tips)  
6.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อใหท้ราบความกา้วหนา้ทางการเรียน 

7.  ทบทวนคน้ควา้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 

สาระที ่1  ภาษาเพือ่การส่ือสาร 
 

มาตรฐาน ต 1.1  เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ  และแสดง  
    ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดง 
                            ความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. นกัเรียนบอกความหมายของค าศพัทจ์ากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
2. นกัเรียนตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
3. นกัเรียนสรุปความรู้จากการเรียนรู้ดว้ยหนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้พฒันา        

การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร เร่ือง The Philosophy of 
Sufficiency Economy for My Life ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  Series 2  The 
Sufficiency Economy Market in My School 
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The Sufficiency Economy Market in My School 
  
 
 

             
 
 

 
 

My name is Worakarn. Today is Tuesday. My friends and I are 
excited because we have the Sufficiency Economy Market at our 
school. Bankhuanyuan School runs the market once a month. Our 
market focuses on “The Philosophy Sufficiency Economy” of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej. For this activity we get into groups 
of 5-6 students. My close friends and I are in different groups. Each 
group thinks about what to sell. We help each other very well. We 
make or bring different products such as food, vegetables, drinks, etc. 
to sell. We use natural and local ingredients which are safe and healthy. 
We do not use chemical products for making food and drinks. We also 
bring some ingredients from home. For example, Worakarn brings 
some coconut milk from home because her father grows coconut trees. 
Sometimes we exchange food with each other. Some parents come to 
buy our products. 

The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life 

Series 2 
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Worakarn   :    Hi .Good to see you. 
Thikamporn:   Good to see you, too. What are you selling today?  
Worakarn   :    Today we make a kind of dessert called Bualoy 

    Benjarong. It’s boiled flour balls in sweet coconut milk. 
Thikamporn:   Wow! It looks nice with five colors.   
Worakarn   :    Well, Benjarong means five colors. 
Thikamporn:   That’s interesting. Do you use the natural colors, right? 
Worakarn   :    Yes, I do. This purple is from Butterfly pea, pink from  

Bouganivillea, green from Pandan leaf, yellow from   
pumpkin and white is the color of flour. These colors        
are also good for health. 

Thikamporn :  That’s great. I want to try some. How much is it? 
Worakarn     :  It’s ten baht a bag. It’s cheap because we don’t have to 

     buy everything. What are you selling?  
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Thikamporn :   Today, our group sells a drink. 
Worakarn     :   What kind of drink do you sell? 
Thikamporn :   We sell a kind of herbal drink such as lemon grass 

drink, tamarind juice, Butterfly pea lemonade and 
Pandan drink. 

Worakarn     :  Excellent. Everything is useful for health. Can I taste    
                        Butterfly pea lemonade, please?  
Thikamporn :  Sure, here you are. 
 Worakarn   :   It’s nice. I feel fresh. How do you make Butterfly pea  
                        lemonade? 
Thikamporn:   First soak Butterfly pea in normal water to get purple.  

Then boil water and sugar to get syrup. Next cut some  
limes into halves and squeeze them. After that mix all 
ingredients together and add some ice. Finally enjoy 
your drink. 

Woarkarn   :    Oh! It’s wonderful. How much does it cost? 
Thikamporn:   It’s 5 baht for a small glass and 10 baht for a big one. 
Woarkarn   :   We are lucky that we have a good chance to practice life 

    skills at the Economy Market in our school. 
Thikamporn:   I agree. We can earn money for ourselves.  
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No. Word 
Part of 
Speech 

Thai Meaning 

1. Excited adj. ต่ืนเตน้ 
2. Product n. สินคา้, ผลิตภณัฑ ์
3. Natural adj. ธรรมชาติ 
4. ingredient n. ส่วนผสม 
5. chemical adj., n. เคมี, สารเคมี 
6. exchange vt. แลกเปล่ียน 
7. Local adj. ของทอ้งถ่ิน 
8. Dessert n. ของหวาน 
9. Useful adj. เป็นประโยชน์ 
10. Taste vt. มีรส, ลองชิม, ล้ิมรส 
11. Interesting adj. น่าท่ึง, น่าสนใจ 
12. Soak vt. แช่ 
13. Squeeze vt. คั้น, บีบ 
14. Mix vt. ผสม 
15. Practice vi. ปฏิบติั, ฝึกฝน 
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จุดประสงค์  เพือ่ให้นักเรียนบอกค าศัพท์และความหมายของค าศัพท์ได้ 

Direction: Write correct words from the jumbled letters. ( 10 คะแนน) 
 
 
1.       i g t n e i d e r e          = …………………….    ส่วนผสม 

 

 

2.         t c u d o r p              = …………………….     สินคา้, ผลิตภณัฑ ์
 
 
3.            l a o c l                 = …………………….     ของทอ้งถ่ิน 
 
 
4.           l a u r t a n             =…………………….      ธรรมชาติ    
                        
 
5.          e g n a h c x e        = …………………….      แลกเปล่ียน 
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6.         c e t i c r a p            =…………………….      ปฏิบติั, ฝึกฝน   
                         
 
7.           l u f s u e               = ………………….….   เป็นประโยชน์ 
                       
 
8.           k a s o                   = ……………………..   แช่ 
 
 
9.         e s u e q z e             =  …………………….   คั้น, บีบ 
 
 
10.        i g n t r e i t s e       = ……………………… น่าท่ึง, น่าสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
นกัเรียนท่ีได ้6 คะแนนข้ึนไปผา่น 
 สอบได.้...............คะแนน       
 (         )  ผา่น        (        )  ไม่ผา่น                                  
 

Good 
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จุดประสงค์  เพือ่ให้นักเรียนอ่านเร่ืองและตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านได้ 
 Direction: Answer the questions from the passage.( 5 คะแนน) ٭ Part 1 ٭
 

We have the Sufficiency Economy Market at our school. 
Bankhuanyuan School runs the market once a month. Our market 
focuses on “The Philosophy Sufficiency Economy” of His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej. For this activity we get into groups of 5-6 
students. My close friends and I are in different groups. Each group 
think about what to sell. We help each other very well. We make  
or bring different products such as food, vegetables, drinks, etc. to sell. 
We use natural and local ingredients which are safe and healthy. 

 
1. How often do they run the market? 

 
2. What does he market focus on? 

 
3. Do they sell the same food? 

 
4. How many students are there in each group? 
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5. Why do they use natural and local ingredients ? 
 

 

จุดประสงค์  เพือ่ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาและถามตอบบทสนทนาได้ 

 Part 2 Direction: Complete the conversation. ( 5 คะแนน) 
 

       Do you use the natural colors, right?  / We sell a kind of herbal drink.          
       Sure, here you are.  / How much does it cost? / Good to see you, too.      
 
1. A: Hi. Good to see you . 

B: ………………………………………………………………….                    
2. A:………………………………………………………………….. 

B: It is ten baht. 
3. A: ………………………………………………………………...? 

B: Yes, I do. 
4. A: Can I taste Butterfly pea lemonade, please?  

B: …………………………………………………………………. 
5. A: What kind of drink do you sell? 

B:  ………………………………………………………………… 

เกณฑ์การประเมิน 
นกัเรียนท่ีได ้6 คะแนนข้ึนไปผา่น 
 สอบได.้...............คะแนน       
 (         )  ผา่น        (        )  ไม่ผา่น                                  
 

Good 
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จุดประสงค์  เพือ่ให้นักเรียนบอกล าดบัขั้นตอนการท าอาหารได้ 

 Part 1  Direction:  Use the connective words below to describe 
how to make Butterfly pea lemonade. (5คะแนน ) 
 
                             After that   Finally    First   Then   Next     
       1. ………………..enjoy your drink. 
       2. ………………..that boil water and sugar to get syrup. 

  3. ………………..cut some limes into halves and squeeze them. 
  4. ………………..mix all ingredients together and add some ice. 
  5. ………………..soak Butterfly pea in normal water to get purple. 
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 Part 2  Direction: Put the sentence from Part 1  into the correct 
order.   ( 5 คะแนน) 
      
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
นกัเรียนท่ีได ้6 คะแนนข้ึนไปผา่น 
 สอบได.้...............คะแนน       
 (         )  ผา่น        (        )  ไม่ผา่น                                  
 

Good 
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Grammar Tips 
เร่ืองการใช้ How much  ถามราคา 

 

การถามราคาเมื่อมีส่ิงของอย่างเดยีว  
โครงสร้าง How much + is  + it  (หรือ นามเอกพจน์) ? 
                  How much does it (หรือ นามเอกพจน์) + cost?มนัเป็นราคาเท่าไร 
                  การตอบราคา: It is + ราคา 
   Example:  How much  is a pen?  ปากกาน้ีราคาเท่าไร 
                    It is 10 baht. ปากกาดา้มน้ีราคา 10 baht. 
                    How much does this book cost?  หนงัสือเล่มน้ีราคาเท่าไหร่ 
                    It is  65 baht. หนงัสือเล่มน้ีราคา 65 บาท 
การถามราคาเมื่อมีส่ิงของหลายอย่าง 
โครงสร้าง How much + are  + they / these  (หรือ นามเอกพจน์) ? 
                  How much do  (หรือ นามเอกพจน์) + cost?ส่ิงของหลาย 
                  การตอบราคา : They are + ราคา 
Example:  How much are these coconuts ?   มะพร้าวน้ีราคาเท่าไร 
                 They are   50 baht.  มะพร้าวน้ีราคา 50 บาท 
                 How much do these limes ?   มะนาวน้ีราคาเท่าไร 
                 They are  40 baht. มะนาวน้ีราคา 40 บาท 

ทีม่า  http://www.englishtutorzone.com/grammar/how-much-how-many/ 
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จุดประสงค์  เพือ่ให้นักเรียนใช้ How much ในการถาม ตอบราคา และ 
                     เขียนบทสนทนาเกีย่วกบัถามตอบราคาได้          

Direction: Ask and answer the questions about the product price? 
 

 
10 baht /a glass 

 1. A: ______________________? 
     B: ______________________. 
 

 
15 baht /a bowl 

2. A: ______________________? 
    B: ______________________. 
 

 
20 baht /a bag 

3. A: ______________________? 
    B: ______________________. 
 

 
40 baht /each 

4. A: ______________________? 
    B: ______________________. 
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20 baht /each 

5. A: ______________________? 
    B: ______________________. 
 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
นกัเรียนท่ีได ้6 คะแนนข้ึนไปผา่น 
 สอบได.้...............คะแนน       
 (         )  ผา่น        (        )  ไม่ผา่น                                  
 

Good 
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จุดประสงค์  เพือ่ให้นักเรียนรู้และบอกสีที่ได้จากธรรมชาติได้          

 Direction: Choose the correct colors to complete the٭Part 1 ٭

sentences. 
 
                    pink  yellow  green   orange    purple 
 

1. _____________________is from butterfly pea. 

2. _____________________is from carrot. 

3. _____________________is from pumpkin. 

4. ____________________  is from Bouganivillea. 

5. _____________________is from Pandan leaf.  
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จุดประสงค์  เพือ่ให้นักเรียนแยกแยะข้อเท็จจริงของเร่ืองที่อ่านได้          

 Direction:  Write true (T) if the statement is true for the story or false٭ Part 2٭
(F)  if  it is not. 
 
 
(…..)    

1. The students can earn money for themselves. 
 

 
(…..)    

2. They do not have a good chance to practice life skills. 
 

 
(…..)    

3. They use a chemical product for making food and drinks. 
 

 
(…..)    

4. They make the herbal drink because it is not useful for  
health. 

 
(…..)    

5. The student’s products are cheap because they bring some 
ingredients from home. 

 

 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
นกัเรียนท่ีได ้6 คะแนนข้ึนไปผา่น 
 สอบได.้...............คะแนน       
 (         )  ผา่น        (        )  ไม่ผา่น                                  
 

Good 
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน (Pre-test/Post-test) 
Series 2 The Sufficiency Economy Market in My School 

 
 

ค าช้ีแจง นักเรียนเลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด  โดยท าเคร่ืองหมายกากบาท (X)   
ในช่อง      a,  b,  c,  d  ในกระดาษค าตอบ 
 

    1. What does the market focus on? 
    a. It focuses on making money. 

              b. It focuses on using chemical products. 
              c. It focuses on cooking food. 
              d. It focuses on using local ingredients and healthy products. 
 

    2. How do the students feel about the market? 
a. They are tired. 
b. They are busy.  
c. They are excited. 
d. They are very worry. 
 

3. A: Why do they use natural and local ingredients for their products? 
B: Because they are ______________________ 

              a. safe and healthy.    
              b. safe and expensive.  
              c. expensive and clean.  
              d. cheap and interesting.   
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.    4. Which sentences is not true? 
              a. Some parents come to buy their products. 
              b. Many people in village to buy some products. 
              c. They make the dessert called Bualoy Benjarong.  
              d. They are good luck that they have chance to practice life skills. 
 

 5. We _____________use ________ products for making food or drink? 
              a. don’t / natural 
              b. are / natural 
              c. don’t / chemical  
              d. are / chemical  
 

6. What are the ingredients of Bualoy Benjarong? 
              a. Lemon grass, sugar, flour. 
              b. Sugar, salt, Pandan leaf, milk. 
              c. Tamarind, sugar, coconut milk. 
              d. Flour, coconut milk, sugar, pumpkin. 
 

7. What does Benjarong mean? 
              a. Three colors. 
              b. Five colors. 
              c. Seven color.  
              d. Twelve colors. 
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8. What is not kind of drink? 
              a. Ice coffee. 
              b. Tamarind juice. 
              c. Lemon grass Drink.  
              d. Butter pea lemonade. 
 

9. Which are the correct steps of making Butter pea lemonade ? 
1. Finally enjoy your drink.  

2. After that mix all ingredients together and add 

some ice. 

3. Next cut lemonade into a half and squeeze them. 

4. First soak Butterfly pea in normal water to get 

purple. 

5. Then boil water and sugar to get syrup. 

              a. 5-3-4-1-2 
              b. 1-3-2-4-5 
              c. 4-2-3-5-1  
              d. 4-5-3-2-1 
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10.  A:  ______________________________?    
        B: It is ten baht. 
              a.   How much are they? 
              b.   How much does it cost?  
              c.   How much do you want? 
              d.   How much orange do you want? 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
นกัเรียนท่ีได ้6 คะแนนข้ึนไปผา่น 
 สอบได.้...............คะแนน       
 (         )  ผา่น        (        )  ไม่ผา่น                                  
 

Good 
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 (Pre-test/Post-test)
แบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. D 

2. C 
3. A 
4. B 
5. C 
6. D 
7. B 
8. A 
9. D 
10. B 
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Answer Key 

Direction: Write correct words from the jumbled letters. 

 
 1.     i g t n e i d e r e          =  ingredient      ส่วนผสม 

 

 

2.         t c u d o r p              =        product      สินคา้, ผลิตภณัฑ ์
 
 
3.            l a o c l                 =        local       ของทอ้งถ่ิน 
 
 
4.           l a u r t a n             =      natural     ธรรมชาติ    
                        
 
5.          e g n a h c x e        =     exchange           แลกเปล่ียน 
                           
 
6.         c e t i c r a p            =     practice        ปฏิบติั, ฝึกฝน   
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7.           l u f s u e               =          useful        เป็นประโยชน ์
 
                        
8.           k a s o                   =          soak             แช่ 
 
 
9.         e s u e q z e             =         squeeze         คั้น, บีบ 
 
 
10.        i g n t r e i t s e       =        interesting        น่าท่ึง, น่าสนใจ 
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Answer Key 

  ٭ Part 1 ٭
1. How often do they run the market? 

They run the market once a month. 
2. What does he market focus on? 

The market focuses on “The Philosophy Sufficiency Economy” 
3. Do they sell the same food? 

They sell different food. 
4. How many students are there in each group? 

There are 5-6 students. 
5. Why do they use natural and local ingredients? 

Because they are safe and healthy.   
 

  ٭ Part 2 ٭
1. A: Hi. Good to see you . 

B: Good to see you, too.                               
2. A: How much does it cost? 

B: It is ten baht. 
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3. A: Do you use the natural colors, right?   
B: Yes, I do. 

4. A: Can I taste Butterfly pea lemonade, please?  
B: Sure, here you are.   

5. A: What kind of drink do you sell? 
B:  We sell a kind of herbal drink.          
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Answer Key 

                          

         Part 1   
1. Finally enjoy your drink. 
2. Then that boil water and sugar to get syrup. 
3. Next cut some limes into halves and squeeze them. 
4. After that mix all ingredients together and add some ice.   
5. First enjoy your drink. 
          Part 2   
1.  First soak Butterfly pea in normal water to get purple 
2. Then that boil water and sugar to get syrup. 
3. Next cut some limes into halves and squeeze them. 
4. After that mix all ingredients together and add some ice. 
5. Finally enjoy your drink. 

. 
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Answer Key 

Direction: Ask and answer the questions about the product price? 

 
10 baht /a glass 

1. A: How much is it? / How much does it cost? 
     B: It is 10 Baht. 
 

 
15 baht /a bowl 

2. A: How much is it? / How much does it cost? 
     B: It is 15 Baht a bowl. 

 
20 baht /a bag 

3. A: How much is it? / How much does it cost? 
     B: It is 15 baht a bowl. 

 

40 baht /each 
 

4. A: How much are they?/ How much do they cost? 
    B: They are 120 baht. 
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20 baht /each 

5. A: How much is it  ?/ How much does it cost? 
    B: They are  20 baht each. 
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Answer Key 

 Part 1 ٭
                     

1. Purple    is from butterfly pea. 

2. Orange   is from carrot. 

3. Yellow    is from pumpkin. 

4. Pink       is from Bouganivillea. 

5. Green    is from Pandan leaf.  

  Part 2٭ 
(  T    )    1. The students can earn money for themselves. 
(   F  )    2. They do not have a good chance to practice life skills. 
(   F  )    3. They use a chemical product for making food and drinks. 
(  F   )    4. They make the herbal drink because it is not useful for 

health. 
(  T   )    5. The student’s products are cheap because they bring some 

ingredients from home. 
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ค ารับรองของผู้บังคบับัญชา 
 

 
ขอรับรองวา่ หนงัสือส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ                       

เพื่อการส่ือสารชุด The Philosophy of Sufficiency Economy for My Life  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  เป็นหนงัสือท่ีนางสาวผสุดี มณีโชติ  ครูโรงเรียนบา้นควนยวน  อ าเภอ               
ยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 จดัท าข้ึนจริง  
ทั้ ง น้ี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   (ภาษาองักฤษ) ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบา้นควนยวน 
 
      
                                                                         ลงช่ือ  
       (นางเสาวภาพชัร  ภู่ประภาดิลก) 
                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นควนยวน 
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