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ชุ ดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดย
เน้ นงานปฏิบัติสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรียนท่ าข้ ามพิทยาคม
Lesson 1
Personal Information

นางสาวมณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ

โรงเรียนท่ าข้ ามพิทยาคม
ตาบลท่ าข้ าม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สั งกัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดชลบุรี

I

คานา

ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ไร้พรมแดนเข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันของคนไทยและคนทัว่ โลก ภาษาจึงเป็ น
เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารที่สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นภาษาสากล
ที่ใช้ติดต่อ สื่ อสารกันทัว่ โลก ทาให้ภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นในชี วิตประจาวัน โดยมี
ความสาคัญทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่ งทักษะการเขียน
เป็ นทักษะหนึ่งที่ตอ้ งนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆทั้งในชีวติ ประจาวัน และการประกอบ
อาชีพ ดังนั้นจึงได้จดั ทาชุดกิจกรรมเสริ มทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นงานปฏิบตั ิ
สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนท่ าข้ามพิทยาคม ซึ่ งชุ ดกิจกรรมที่ 1 มี
จานวน 4 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วย คานา คาชี้แจง สารบัญ คาแนะนาสาหรับครู คู่มือ
นักเรี ยน จุดประสงค์เรี ยนรู ้ แบบทดสอบก่อนเรี ยน บัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม
แบบทดสอบหลังเรี ยน บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน บัตรเฉลยคาตอบกิจกรรม บัตร
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน ทุกกิจกรรมมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกและปฏิบตั ิ
ได้ดว้ ยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรี ยนให้ดียงิ่ ขึ้น
ผูจ้ ัด ท าหวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า ชุ ด กิ จ กรรมเล่ ม นี้ คงจะเป็ นประโยชน์แ ละเป็ น
เครื่ องมื อ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ยนพัฒ นาทั ก ษะการเขี ย นภาษาอัง กฤษได้ ถู ก ต้อ งและมี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
มณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล

II

คาชี้แจง

1. ชุดกิจกรรมเสริ มทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นงานปฏิบตั ิ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 แบ่งออกเป็ น 10 ชุด แต่ละชุดมี 4 กิจกรรม รวมทั้งหมด 10 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 Lesson 1 เรื่ อง Personal Information
เล่มที่ 2 Lesson 2 เรื่ อง At home
เล่มที่ 3 Lesson 3 เรื่ อง My family
เล่มที่ 4 Lesson 4 เรื่ อง School days
เล่มที่ 5 Lesson 5 เรื่ อง Daily routines
เล่มที่ 6 Lesson 6 เรื่ อง My Free time
เล่มที่ 7 Lesson 7 เรื่ อง Going shopping
เล่มที่ 8 Lesson 8 เรื่ อง My favorite people
เล่มที่ 9 Lesson 9 เรื่ อง The animal kingdom
เล่มที่ 10 Lesson 10 เรื่ อง Holidays
2. ชุดกิจกรรมแต่ละเล่มมีมาตรฐานตัวชี้วดั และเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. จุดประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรมแต่ละเล่มเสร็จสมบูรณ์ในตัวเอง ผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
4. ครู ผสู ้ อนที่ตอ้ งการนาชุดกิจกรรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ใช้
คู่กบั คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมเสริ มทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นงานปฏิบตั ิ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
5. ชุดกิจกรรมแต่ละเล่มมีบตั รเฉลยท้ายเล่ม ผูเ้ รี ยนสามารถประเมินตนเองได้หลังจาก
ทาชุดกิจกรรมเสร็จในแต่ละชุด
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สารบัญ

หน้า
คานา
คาชี้แจง
สารบัญ
คาแนะนาสาหรับครู
คู่มือนักเรี ยน
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
บัตรคาสั่ง
บัตรเนื้อหาที่ 1-3
บัตรกิจกรรมที่ 1
บัตรกิจกรรมที่ 2
บัตรกิจกรรมที่ 3
บัตรกิจกรรมที่ 4
แบบทดสอบหลังเรี ยน
บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
บัตรเฉลยคาตอบกิจกรรมที่ 1-4
บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
บรรณานุกรม
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IV

คาแนะนาสาหรับครู

1. ชุดกิจกรรมนี้ใช้ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
เรื่ อง Personal Information ดังนั้น ครู ผสู ้ อนควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึง
ประกอบด้วยมาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ภาระงาน/
ชิ้นงาน กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการวัดผลประเมินผลให้เข้าใจ
2. ครู ควรศึกษาชุดกิจกรรมทุกชุดตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดสุ ดท้าย ทั้งเนื้อหาและกิจกรรม
ให้เข้าใจก่อนนาไปใช้สอนนักเรี ยน
3. ครู ควรชี้แจงให้นกั เรี ยนทราบถึงขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมอย่างชัดเจน
4. ชุดกิจกรรมเสริ มทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นงานปฏิบตั ิ ให้นกั เรี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง และแนะนาให้นกั เรี ยนอ่านคาชี้แจงอย่างละเอียดให้เข้าใจ และปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนอย่างเคร่ งครัด
5. ในขณะที่นกั เรี ยนกาลังศึกษาเนื้อหาหรื อประกอบกิจกรรมครู ควรสังเกตการณ์ทางาน
ของนักเรี ยน และคอยให้คาแนะนากับนักเรี ยน

V

คู่มือนักเรียน
ชุดกิจกรรมนี้เป็ นชุดกิจกรรมเสริ มทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นงานปฏิบตั ิ
นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของครู และทาตามขั้นตอนของชุดกิจกรรมอย่าง
เคร่ งครัด ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง Personal Information มีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เขียนกรอกข้อมูลตนเอง
กิจกรรมที่ 2 เขียนบรรยายข้อมูลตนเอง
กิจกรรมที่ 3 เขียนจับคู่ประโยคคาถามและคาตอบ
กิจกรรมที่ 4 เขียนประโยคคาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้อมูลตนเอง
2. ชุดกิจกรรมแต่ละชุดประกอบด้วยคานา คาชี้แจง สารบัญ คาแนะนาสาหรับครู คู่มือ
นักเรี ยน จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แบบทดสอบก่อนเรี ยน บัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตร
กิจกรรม แบบทดสอบหลังเรี ยน บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน บัตรเฉลยคาตอบ
กิจกรรม บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนร่ วมกันทา
กิจกรรมโดยไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน เพราะการเรี ยนของนักเรี ยนจะไม่บรรลุตามความ
มุ่งหมาย นักเรี ยนต้องมีความซื่อสัตย์ และความเชื่อมัน่ ในตนเอง
3. ชุดกิจกรรมนี้ได้จดั ลาดับขั้นตอนของเนื้อหาไว้แล้ว นักเรี ยนต้องศึกษาตามลาดับ
ขั้นตอนของชุดกิจกรรม
4. นักเรี ยนควรศึกษาความรู ้ในแต่ละชุดกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ปราศจากความ
วิตกกังวล
5. เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว เก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นให้เรี ยบร้อย

VI

จุดประสงค์การเรียนรู้
เรื่ อง Personal Information
1. นักเรี ยนบอกความหมายของคาศัพท์และเขียนกรอกข้อมูลของตนเอง
ได้ถูกต้อง
2. นักเรี ยนเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้อง
3. นักเรี ยนเขียนจับคู่ประโยคคาถามและคาตอบได้ถูกต้อง
4. นักเรี ยนเขียนถามตอบข้อมูลของตนเองได้ถูกต้อง
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
เรื่ อง Personal Information
Part I ; Vocabulary
Direction : Fill the vocabularies in the blanks.

Name : Maria

Last name : Evans

Nickname :

Age :

Class :

Nationality :

Date of birth :

Height :

Weight :

Job :

Telephone number :
Address :

Thai

56 kilograms

Matthayom 1
On 12 July,2002

Mary

13 years
088-4631950

student
168 centimeters

35 Soi 5 Bangrak, Bangkok
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Part II : Using the question words.
Direction : Complete the sentences.
1. class / what / you / in / are
.....................................................................................................................
2. from / do / you / where /come
.....................................................................................................................
3. how/ you /tall /are
.....................................................................................................................
4. birthday/ your/ when/ is
.....................................................................................................................
5. last/ is / what/ name/ your
.....................................................................................................................
Part III : Writing introduce yourself.
Direction : Write about yourself. (5 sentences)

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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บัตรคาสั่ง

คาชี้แจง ให้สมาชิกคนหนึ่งอ่านบัตรคาสั่งนี้ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง และให้ทุกคน
ร่ วมกันคิด ซักถาม อธิบายภาระงานที่กลุ่มต้องทาจนเข้าใจชัดเจนและ
ดาเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จ
1. ประธานกลุ่มอ่านคาสั่งในบัตรงานให้สมาชิกฟัง ร่ วมกันปฏิบตั ิงาน
ตามคาสั่ง โดยเลขานุการของกลุ่มเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูล
2. ประธานกลุ่มอ่านบัตรเนื้อหาให้สมาชิกในกลุ่มฟังเพื่อเป็ นการตรวจสอบ
ความถูกต้องและทาความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์และโครงสร้างประโยค
3. สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรมตามลาดับ โดยเลขานุการของกลุ่ม
เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูล
4. สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันอภิปรายหาคาตอบตามบัตรกิจกรรมที่กาหนดให้
5. สมาชิกคนใดทาเสร็จก่อน ให้ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได้ และเมื่อทา
เสร็จทุกคนแล้ว ให้แลกกันตรวจคาตอบ พร้อมทั้งอธิบายแก้ไขข้อบกพร่ อง
6. ปรับปรุ ง แก้ไขข้อความในบัตรกิจกรรม แล้วให้ตวั แทนกลุ่มอ่านข้อสรุ ป
ให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบ และนาแบบบันทึกผลการเรี ยนรู ้ส่งครู
7. แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนสมาชิกออกมาอภิปรายผลการสรุ ปของกลุ่ม
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บัตรเนื้อหาที่ 1
คาศัพท์ ทใี่ ช้ ในการกรอกข้ อมูลตนเอง
Name

Last name

Nickname

Jenny

Evans

Jane

Tony

Dooley

Tom

Address

Date of birth

Telephone number

26/5 Moo 5

On 12th September

038-168712

Panatnikom

6th February, 2002

095-4392580

Chonburi
Height
Job
student

168 centimeters
1.70 feet

Thai
Chinese

teacher
nurse

Nationality

Weight
56 kilograms

Filipino
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บัตรเนื้อหาที่ 2
เรื่ อง Myself

My name is Jennifer. My last name is Lee. My nickname
is Jane. I am twenty-nine years old. I weigh fifty-six kilograms
and 165 centimeters tall. I am Filipino. My birthday is 12th
September,1982. I am an English teacher at Takhampittayakom
school. I teach student in Matthayom 1. I live in Panatnikom,
Chonburi. My telephone number is 085-1642893.
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บัตรเนื้อหาที่ 3
เรื่ อง Question Word
What = อะไร
What + Verb to be + pronoun + noun?
What แปลว่า อะไร
Verb to be คือ กริ ยาช่วย ได้แก่ is, am, are
pronoun คือ คาสรรพนามใช้แทนคานาม แบ่งได้เป็ น
คาสรรพนามทาหน้าที่ประธานของประโยค ได้แก่ I ,you, we, they, he, she, it
คาสรรพนามทาหน้าที่เป็ นคาแสดงความเป็ นเจ้าของ ได้แก่ my,your,our,their,
our, his, her, its
noun คือ คานามที่ใช้เรี ยกชื่อคน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่
Questions
What is your name?
What is your nationality?

Answers
My name is Tida.
I am Thai.

What + do/does + subject + V1 ..……...?
What แปลว่า อะไร
do/does ใช้เป็ นกริ ยาช่วยในการสร้างประโยคคาถาม
do ใช้กบั ประธานพหู พจน์ ได้แก่ I ,you, we, they
does ใช้กบั ประธานเอกพจน์ ได้แก่ he, she, it
subject คือประธานของประโยค
V ช่องที่ 1 คือ กริ ยาที่บ่งบอกการกระทาของผูก้ ระทา
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Questions
What do you do?
What does she read?

Answers
I am a student.
She reads books.

What + noun + Aux + subject +..……...?
What แปลว่า อะไร
noun คือ คานามที่ใช้เรี ยกชื่อคน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่
Auxiliary คือ กริ ยาช่วย ได้แก่ verb to be (is, am, are),verb to do(do, does)
subject คือประธานของประโยค
Questions
What class are you in?
What color do you like?

Answers
I am in matthayom 1.
I like green.
Where = ทีไ่ หน

Where + do/does+ subject + V1 + ……..……...?
Where แปลว่า ที่ไหน
do/does ใช้เป็ นกริ ยาช่วยในการสร้างประโยคคาถาม
do ใช้กบั ประธานพหู พจน์ ได้แก่ I ,you, we, they
does ใช้กบั ประธานเอกพจน์ ได้แก่ he, she, it
subject คือประธานของประโยค
V ช่องที่ 1 คือ กริ ยาที่บ่งบอกการกระทาของผูก้ ระทา
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Questions
Where do you live?
Where do you come from?

Answers
I live in Bangkok.
I come from Thailand.

When = เมื่อไร
When + Verb to be + pronoun + noun ?
When แปลว่า เมื่อไหร่
Verb to be คือ กริ ยาช่วย ได้แก่ is, am, are
pronoun คือ คาสรรพนามใช้แทนคานาม แบ่งได้เป็ น
คาสรรพนามทาหน้าที่ประธานของประโยค ได้แก่ I ,you, we, they, he, she, it
คาสรรพนามทาหน้าที่เป็ นคาแสดงความเป็ นเจ้าของ ได้แก่ my,your,our,their,
our, his, her, its
noun คือ คานามที่ใช้เรี ยกชื่อคน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่
Questions
When is your birthday ?

Answers
My birthday is on September, 1982.
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How = อย่างไร,เท่าไร

How + adjective + Verb to be + subject ?
How แปลว่า อย่างไร, เท่าไร
adjective คือ คาคุณศัพท์ใช้บอกลักษณะ คุณภาพ ปริ มาณของสิ่ งต่างๆ
Verb to be คือ กริ ยาช่วย ได้แก่ is, am, are
subject คือ ประธานของประโยค
Questions
How old is he ?
How tall are you ?
How long is the ruler ?
How far is it to the post office

Answers
He is twenty years old.
I am 165 centimeters.
It’s 12 inches.
It’s 4 kilometers.
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บัตรกิจกรรมที่ 1
Direction : Fill in the following forms.

Name :................................................. Last name :........................................
Nickname :......................................... Age :...................................................
Date of birth :..................................... Class :.................................................
Height : .............................................. Weight :..............................................
Nationality :........................................ Job :....................................................
Telephone number :.........................................................................................
Address :...........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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บัตรกิจกรรมที่ 2
Direction : Write about introducing yourself.

.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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บัตรกิจกรรมที่ 3
Direction : Fill What, When ,Where, How in the blanks.

Question

Answer

1....................... is your name?

I am Emma.

2....................... is your last name?

My last name is Reeves.

3....................... old are you?

I am twelve years old.

4....................... class are you in?

I am in Matthayom 1.

5....................... is your nationality?

I am Thai.

6....................... tall are you?

I am 175 centimeter tall.

7....................... do you weight ?

I am 56 kilograms

8....................... is your address?

My address is 25/1 Sriracha Chonburi.

9....................... do you do?

I am a student.

10..................... is your telephone number?

My telephone number is 0856842014.

11..................... is your birthday?

My birthday is on 6th December.

12..................... do you come from?

I come from Thailand.
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บัตรกิจกรรมที่ 4
Direction : Put the words in order to make questions. Then answer the questions.
1. is / what / name / your
A : __________________________________________________?
B : __________________________________________________
2. you / old / how / are
A : __________________________________________________?
B : ___________________________________________________
3. come / do / from / you / where
A : __________________________________________________?
B : ___________________________________________________
4. when / your / birthday / is
A : __________________________________________________?
B : ___________________________________________________
5. in / are / class / what / you
A : __________________________________________________?
B : ___________________________________________________
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
เรื่ อง Personal Information
Part I ; Vocabulary
Direction : Fill the vocabularies in the blanks.

Name : Maria

Last name : Evans

Date of birth : ........................................

Class : ....................................

Height : .................................................

Age : ......................................

Nickname : ...........................................

Job : .......................................

Nationality :...........................................

Weight :..................................

Address :..........................................................................................................
..........................................................................................................
Telephone number :........................................................................................

Thai

56 kilograms

Matthayom 1
On 12 July,2002

Mary

13 years
088-4631950

student
168 centimeters

35 Soi 5 Bangrak, Bangkok
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Part II : Using the question words.
Direction : Complete the sentences.
1. birthday/ your/ when/ is
.....................................................................................................................
2. how/ you /tall /are
.....................................................................................................................
3. from / do / you / where /come
.....................................................................................................................
4. last/ is / what/ name/ your
.....................................................................................................................
5. class / what / you / in / are
.....................................................................................................................
Part III : Writing introduce yourself.
Direction : Write about yourself. (5 sentences)

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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บัตรเฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
เรื่ อง Personal Information
Part I (vocabulary)

Name : Maria

Last name : Evans

Nickname : .........Mary.........

Age : .............13 years............

Class : .......Matthayom 1.......

Nationality : ........Thai..........

Date of birth : ....On 12 July,2002.... Height : ....168 centimeters...
Weight :.....56 kilograms......

Job : ..............student.............

Telephone number :.............088-4631950..............
Address :...........35 Soi 5 Bangrak, Bangkok........

Part II (question word)
1. What class are you in?
2. Where do you come from?
3. How tall are you?
4. When is your birthday?
5. What is your last name?
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Part III (writing introducing yourself)

.........................................................................................
......................
.ใช้ดุลดยพิ
นิจยของครู
ู ้ อน....................
แผนการจั
การเรี
นรู้ ผส
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 1
Direction : Fill in the following forms.

Name :..............(ชื่ อจริง)................... Last name :........(นามสกุล)..................
Nickname :......(ชื่ อเล่น).................... Age :.....................(อายุ)........................
Date of birth :....(วัน/เดือน/ปี เกิด..... Class :..............(ระดับชั้น)....................
Height : ..........(ส่ วนสู ง)................... Weight :...........(นา้ หนัก).....................
Nationality :............(สั ญชาติ)............ Job :...................(อาชีพ).....................
Telephone number :..................................(เบอร์ โทรศัพท์ ).............................
Address :..................................................(ทีอ่ ยู่)................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2
Direction : Write about introducing yourself.

.....................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................ใช้ดุลยพินิจของครู ผสู ้ อน....................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 3
Direction : Fill What, When Where, How in the blanks.

Question

Answer

1.....What..... is your name?

I am Emma.

2.....What..... is your last name?

My last name is Reeves.

3.....How...... old are you?

I am twelve years old.

4....What..... class are you in?

I am in Matthayom 1.

5....What..... is your nationality?

I am Thai.

6....How...... tall are you?

I am 175 centimeter tall.

7....How...... do you weight ?

I am 56 kilograms

8...What..... is your address?

My address is 25/1 Sriracha Chonburi.

9...What...... do you do?

I am a student.

10...What.... is your telephone number? My telephone number is 0856842014.
11...When... is your birthday?

My birthday is on 6th December.

12...Where...do you come from?

I come from Thailand.
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 4
Direction : Put the words in order to make questions. Then answer the questions.
1. is / what / name / your
A : What is your name?
B : My name is ...........ชื่อ.............
2. you / old / how / are
A : How old are you?
B : I am ............อายุ............. years old.
3. come / do / from / you / where
A : Where do you come from?
B : I come from ............จังหวัด/ประเทศ..........
4. when / your / birthday / is
A : When is your birthday?
B : My birthday is .........วัน/เดือน/ปี เกิด........
5. in / are / class / what / you
A : What class are you in?
B : I am in Matthayom 1.
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บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post- test)
เรื่ อง Personal Information
Part I (vocabulary)

Name : Maria

Last name : Evans

Date of birth : ....On 12 July,2002....

Class : ......Matthayom 1.......

Height : ..........168 centimeters..........

Age : ............13 years............

Nickname : ................Mary...............

Job : ............ student.............

Nationality : ...............Thai...............

Weight : .....56 kilograms.....

Address : ...........35 Soi 5 Bangrak, Bangkok........
Telephone number : .............088-4631950..............

Part II (question word)
1. When is your birthday?
2. How tall are you?
3. Where do you come from?
4. What is your last name?
5. What class are you in?
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Part III (writing introducing yourself)

.........................................................................................
......................
.ใช้ดุลดยพิ
นิจยของครู
ู ้ อน....................
แผนการจั
การเรี
นรู้ ผส
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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