แบบฝึ กทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารโดยใช้ เอกสารจริง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชุด All Around Me

3

โดย

นายบัญญัติ บุตรนอก

ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
อ.จักราช จ.นครราชสีมา

สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

A

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารโดยใช้เอกสารจริง ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 1
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ชุด All Around Me เล่มที่ 3 เรื่อง I Live in Korat สร้างและพัฒนาขึน้
เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 1 เพื่อให้นกั เรียนได้
ศึกษาหาความรู้ เนื้อเรื่อง ในเล่มนี้มเี นื้อหาสาระทีเ่ ป็ นประโยชน์ ได้ความรู้ ได้ขอ้ คิดและอ้างอิงจากเอกสารจริงที่
สามารถพบเห็นได้ในชีวติ ประจาวัน อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้นกั เรียนมีนสิ ยั รักการอ่านอีกด้วย
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารโดยใช้เอกสารจริงเล่มนี้ ผูจ้ ดั ทาได้นาเสนอ
เนื้อหาทีอ่ ยู่รอบตัวเราโดยเริม่ ต้นจากสิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัวเอง ทัง้ สังคม ชุมชน ความเชือ่ วิถกี ารกินอยู่ เทศกาลต่างๆ
โดยเปรียบเทียบกับสิง่ ทีเ่ ป็ นไปบนโลกใบนี้เพื่อให้ผเู้ รียนและผูท้ ศ่ี กึ ษาได้มองเห็นภาพการเรียนรู้จากสิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัว
แล้วนาไปประยุกต์ใช้ในภายภาคหน้า

ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร โดยใช้เอกสารจริง
เล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรียน ครู - อาจารย์ หรือผูท้ ก่ี าลังศึกษาค้นคว้าในเรือ่ งนี้
ขอขอบพระคุณผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความอนุเคราะห์ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบแก้ไข จนทาให้เล่มนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี

บัญญัติ บุตรนอก
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คาชี้แจง

1

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เอกสารจริง ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 1 จัดทาขึน้ เพื่อใช้
ประกอบการจัดการเรียนสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน รหัสวิชา อ21101 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 1 มีจุดประสงค์
คือ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็ นประการสาคัญ ซึง่ มีเนื้อหาความรูแ้ ละกิจกรรมทีน่ าเสนอ
เป็ นเรื่องราวทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจาวัน และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
โดยได้จดั ทาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เอกสารจริง ชุด All Around Me จานวน 7 เล่ม
ดังนี้
เล่มที่ 1 Who am I?

เล่มที่ 5 Let’s Fun

เล่มที่ 2 My Hometown

เล่มที่ 6 Thai Style

เล่มที่ 3 I Live in Korat

เล่มที่ 7 Amazing Festival

เล่มที่ 4 Food and Mealtime
โดยแต่ละเล่มในแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารโดยใช้เอกสารจริง ชุด All Around Me

นัน้ มีกจิ กรรมการเรียนรูท้ งั ้ หมด 6 กิจกรรม และแบบฝึกทักษะทีส่ อดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 Vocabs & Proverbs
กิจกรรมที่ 2 Story
กิจกรรมที่ 3 Grammar Focus
กิจกรรมที่ 4 Social Talk
กิจกรรมที่ 5 Extra Reading : Life & Culture
กิจกรรมที่ 6 Writing Essay

ในเล่มประกอบด้วยคาชีแ้ จง คาแนะนาการใช้ ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกและ
แบบทดสอบ แบบทดสอบหลังเรียนและเฉลย บรรณานุกรม เพือ่ ให้ผทู้ ส่ี นในสามารถไปศึกษาค้นคว้าได้

2
คาแนะนาสาหรับครู
1. ศึกษา และทาความเข้าในเนื้อหาความรู้ กิจกรรม วิธใี ช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้เอกสารจริง ชุด All Around Me ทัง้ 7 เล่ม ในคู่มอื การใช้อย่างละเอียด
2. ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เอกสารจริง ชุด All Around Me ประกอบ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน อ 21101 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 1
3. จัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นให้นกั เรียนศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร โดยใช้เอกสารจริง ชุด All Around Me ซึ่งผูเ้ รียนอาจศึกษาเป็ นรายบุคคล เป็ นคู่ หรือเป็ นกลุ่ม
ในกิจกรรม ระดมความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสรุปร่วมกัน

4. ชีแ้ จงให้นกั เรียนอ่านคาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร โดยใช้เอกสารจริง
ชุด All Around Me และปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนวิธกี ารทีก่ าหนด
5. ให้นกั เรียนทาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร โดยใช้เอกสารจริง ชุด All Around Me โดย
ทาลงในกระดาษคาตอบทีเ่ ตรียมให้และตรวจคาตอบจากเฉลย

6. พิจารณาให้คาปรึกษา แนะนาตามความเหมาะสม แต่ละกิจกรรมทีม่ เี นื้อหาความยากง่ายแตกต่างกัน
7. ส่งเสริมให้ศกึ ษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากทีส่ ดุ ให้กาลังใจในการฝึกทักษะการอ่าน ทาแบบทดสอบ และเรียนรู้
ทักษะทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสอดคล้องกัน

3
คาแนะนาสาหรับนักเรียน
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เอกสารจริง ชุด All Around Me สร้างขึน้ เพื่อให้
นักเรียนได้ทากิจกรรมประกอบการเรียน โดยนักเรียนจะได้ประโยชน์จากแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ซึ่งผูจ้ ดั ทาได้ศกึ ษาจากเอกสารจริงโดยเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เพื่อให้การเรียนรูต้ รงตาม
จุดประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ ผูเ้ รียนควรปฏิบตั ติ ามคาแนะนาต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี้
1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เอกสารจริง ชุด All Around Me รายวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน อ21101 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 มีจานวน 7 เล่ม ในแต่ละเล่มมี 6 กิจกรรม สาหรับฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ ซึง่ นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

2. อ่านคาแนะนา ทาความเข้าใจในการใช้แบบฝึกทักษะฯ ให้ชดั เจน และปฏิบตั ติ ามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด
ทุกขัน้ ตอน
3. ก่อนศึกษาเรียนรูก้ จิ กรรมในแบบฝึกทักษะฯ นักเรียนต้องทาแบบทดสอบก่อนเรียน โดยทาลงใน
กระดาษคาตอบทีเ่ ตรียมไว้ให้ และตรวจคาตอบจากเฉลย
4. อ่านคาอธิบายเนื้อหา ทาความเข้าใจคาสังแต่
่ ละกิจกรรมให้ชดั เจน ศึกษาความรูจ้ ากแบบฝึกทักษะฯ และ
ทาแบบฝึกหัดทุกกิจกรรม
5. หากพบปั ญหาหรือข้อสงสัย ในแบบฝึกทักษะฯ สามารถขอคาปรึกษาจากครูผสู้ อน
6. เมื่อศึกษาครบ 6 กิจกรรมแล้ว ต้องทาแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจคาตอบเพือ่ ให้ทราบผลคะแนน
ก่อนเรียนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้เฉลยจากแบบฝึกทักษะฯ
7. นักเรียนควรศึกษาจากแบบฝึกทักษะฯ ทัง้ 7 เล่ม เพื่อเพิม่ ระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษให้
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

4
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. บอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครราชสีมาได้
2. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่ อง
Nakhon Ratchasima และ Ya Mo Historyได้
3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่าง ๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ เช่น
การบอกทิศทาง สถานที่ต่างๆ ได้
4. อ่านและเขียนเพือ่ ขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/ประเด็น
ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
5. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการบอกทิศทางได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
6. ตอบคาถามและเขียนประโยคความเรี ยงจากหัวข้อที่กาหนดให้ได้

7. มีความรับผิดชอบตั้งใจทางานที่ได้รับมอบหมาย

Let’s do it!

แบบทดสอบก่ อนเรียน
Direction: Choose the best answer.
1.

A: What does she work?
B: She is a_________.
a. doctor
b. farmer
c. teacher
d. Scientist

2. Which is not famous product from Korat?
a. Pottery
b. Silk
c. Paper umbrella
d. Instant Noodle
3. Where does Stephen Hawking come from?
a. The United State of America.

b. Britain
c. Canada
d. Indonesia
4. Which is not the reason for a nurse to help Stephen Hawking ?
a. She helps him to dress.
b. She help him to eat breakfast.
c. She helps him to take a bath.
d. She help him to communicate with other people.
5. Who was Thao Suranri or Khun Ying Mo?
a. Laotian Prince Anuwong
b. Leader of Korat
c. Duputy Governer’s wife of Korat
d. Deputy Governor’s of Korat

5

6. A:What is _______occupation?
B:He is a ________.
a. his/scientist
b. his/doctor
c. her/artist

d. her/nurse
7. A: Are they teachers?
B: __________.
a. Yes, she is.
b. Yes, they are.
c. No, they aren’t. They are students.
d. No, they aren’t. They are nurses.
8.

a. I’d like
b. I’m meet
c. We’re happy
d. I’m glad

9.

a. glad
b. introduce
c. meet
d. I’m glad

10.
a. introduce
b. Paula
c. David
d. Amy

6
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Activity 1 : Vocabs & Proverb
Direction : Learning new vocabularies.
Vocabulary

Meaning

Vocabulary

Meaning

Soldier

ทหาร

Mechanic

ช่างเครื่อง ช่างยนต์

Teacher

ครู อาจารย์

Barista

นักชงกาแฟ

Policeman

ตารวจ

Cook

พ่อครัว แม่ครัว

Artist

ศิลปิ น

Fire Fighter

นักผจญเพลิง

Waiter/Waitress พนักงานบริการในร้านอาหาร

Actor/Actress

นักแสดงชาย/หญิง

Architect

สถาปนิก

Operator

พนักงานตอบรับทางโทรศัพท์

Doctor

แพทย์

Dress Maker

นักออกแบบชุด

Nurse

พยาบาล

Farmer

เกษตรกร

Pilot

นักบิน

Scientist

นักวิทยาศาสตร์

Hair Designer

นักออกแบบทรงผม

Football player

นักฟุตบอล

Exercise 1 : Vocabs & Proverb
Direction : Write the vocabularies with the pictures.
1

4

2

6

5

8

3

9

7

10

1. _____________________

2. ______________________

3. _____________________

4. ______________________

5. _____________________

6. ______________________

7. _____________________

8. ______________________

9. _____________________

10. _____________________
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Activity 2 : Korat Slogan
Direction : Read the story and answer the questions in exercise A .
I live in Nakhon Ratchasima or Korat – the biggest city
in Thailand. Korat is located in northeast region of
Thailand.

The slogan of Korat is “Maung Ying Kla, Pamai Dee,
Mee Korat, Prasat Hin, Din Dan Kwien”. Korat people
are proud of the slogan. Today, I would like to introduce
you to know “Korat Slogan”!

Maung Ying Kla : City of Brave Woman

Pamai Dee : Fine Silk

Thao Sura Naree or Ya Mo, heroin of
Korat led Korat soldiers won over Laos
army. King Rama III promoted Ya Mo to
“Thao Sura Naree”.

Silk in Pak Thong Chai district is find
and handmade. They are many Thai silk
factories in Pak Tong Chai. They weave
the silk with their hand.

9
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Mee Korat : Korat Noodle
Famous dish of Korat in Chokchai
district and Phimai district. Mee Korat
produces from rice. Now, there is instant
Korat noodle has sold all area in Korat.

Prasat Hin : Phimai Historical Park
Khmer rock castle in 2.5 Rai square in
Phimai district. There is Phimai festival in
November every year.

Din Dankwien : Dankwien Pottery
Famous pottery is in Dankwien village,
Chokchai district. There are many things in here for
example jars, pots, vases and so on.

Exercise 2
Direction : Read “ Korat Slogan” and then tick “√” if it is true and tick “X” if it is false.

1. ________Ya Mo was in King Rama III.
2. ________Heroin is brave man.
3. ________Find silk is in Dan Kwien village.

4. ________They weave fine silk with their hands.
5. ________Famous dish of Korat in Chokchai district and Phimai district.
6. ________We can buy Mee Korat instant noodle in Tambon Phimai.
7. ________Prasat Hin is Phimai historical Park.
8. ________There is Phimai festival in June.

9. ________Dan Kwien village is in Chok Chai district.
10. _______ You can see only jars, vases and pots in Dan Kwien village.
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Activity 3 : Grammar Focus
Direction : Read grammar and answer the question in Exercise 3 .
Question

Short answer

Short answer

Am

I

you

are.

you

aren’t.

Are

you

I

am.

I’m

not.

Is

he

he

is.

he

isn’t.

Is

she

she

is.

she

isn’t.

Is

it

it

is.

it

isn’t.

Are

they

they

are.

they

aren’t.

Are

we

we

are.

we

aren’t.

famous?

Yes,

No,

Possessive Adjectives
Singular

Plural

My

Our

Your

Your

His

name is Jackson.

name are………..

Their

Her
Its

Adjectives
In English, adjectives come after the verb be and before noun.
He is tall. He’s a tall boy.

She is pretty. She’s a pretty girl.

A dog is hungry. It’s a hungry dog.

Tom and I are happy. We’re happy students.
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Exercise
3
Exercise
C
Directions : Ask and answer about occupations. Follow the example.
Occupations

Question

Answer

Are they teachers?

No, they aren’t.

Example

They are students.
1.

_____________an actor?

____________________
He’s a policeman.

2.

___________a student?

___________________
She’s a teacher.

3.

__________singers?

__________________
They’re football players.

4.

What ___occupation?

_____________.
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Exercise 3
Occupations

Question

Answer

Is he a hair designer?

_____________________.

Are they doctors?

________________ .

5.

6.
They are__________.

7.
Who_____________?

___________________.

Is he a singer?

__________________.

8.

__________________.
9.
Is she a student?

__________________.

What __ __occupation?

__________________.

10.

Activity 4 : Social Talk:
Introductions
Direction: Read the conversations and act it out.

15
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Exercise 4
Direction: Complete the conversations.

Teacher, this is May,

Hi, Jane. Jane, I’d like
you to meet Benz.

Hi, Anan?

Oh, __(3)__ ,
May. Glad to
meet you.
Hi, Benze. Glad to
__(1)__ you.

Glad to meet you __
(4)__ , Teacher.

__(2)__ to meet
you too, Mary.

Hi, Mac. Who is __(5)__friend?
Oh, let me __(6)__ you.
Ana, this is May. May, Ana.

I want to introduce
my friend __(8)__ ?

Oh, hello, Ann. Glad to
meet __(9)__ . I’m Benz.

__(7)__ to meet
you, Ana.

Nice to meet you
too, May.

__(10)__ , Benz. Glad to
meet you, too.

Activity 5 :Extra Reading : Life & Culture
Direction: Read the story and answer the questions in exercise 5.

Source: Message Student’s book. Page 87.
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Exercise 5
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Direction : Read the story in Activity 5 and choose the best answer.

1. Where does Stephen Hawking come from?
a. The United State of America.
b. Britain
c. Canada

d. Indonesia
2. Which is not the reason for a nurse to help him?
a. She helps him to dress.
b. She help him to eat breakfast.
c. She help him to communicate with other people.
d. She helps him to take a bath.
3. How many children has he got?
a. 3

c. 5

b. 4

d. 6

4. What does he use to communicate?
a. A special wheelchair
b. A computer
c. Writing board
d. A nurse
5. What does he teach?
a. Science
b. Biology
c. Language

d. Mathematics

You can do it!

Activity 6 :Writing Essay
Direction: Write the short paragraph about
yourself by using these questions below.
֍ What is your name?
֍Where do you come from?

֍Who do you stay with?
֍Who is your best friend?
֍What does he/she look like?
֍Why?
֍Who is the famous people in your opinion?
֍What does he/she do?
֍Why?
֍In the future, what do you want to be?
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Exercise 6
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบทดสอบหลังเรียน
Direction: Choose the best answer.
1. A:What is _______occupation?
B:He is a ________.
a. his/scientist
b. his/doctor
c. her/artist
d. her/nurse
2. Which is not famous product from Korat?
a. Pottery
b. Silk
c. Instant Noodle
d. Paper umbrella
3. Where does Stephen Hawking come from?
a. The United State of America.
b. Britain
c. Canada
d. Indonesia
4. Which is not the reason for a nurse to help Stephen Hawking ?
a. She helps him to dress.
b. She help him to eat breakfast.
c. She helps him to take a bath.
d. She help him to communicate with other people.

5. Who was Thao Suranri or Khun Ying Mo?
a. Laotian Prince Anuwong
b. Leader of Korat
c. Duputy Governer’s wife of Korat
d. Deputy Governor’s of Korat

21

6.

A: What does she work?
B: She is a_________.
a. science
b. farmer
c. teacher
d. doctor
7. A: Are they teachers?
B: __________.
a. Yes, she is.
b. Yes, they are.
c. No, they aren’t. They are students.
d. No, they aren’t. They are nurses.
8.
(8)

a. I’d like
b. I’m meet
c. We’re happy
d. I’m glad

9.
(9)

a. introduce
b. Paula
c. Ann
d. David

10.
(10)

a. glad
b. introduce
c. meet
d. I’m glad
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Answer Key
Exercise 1

Exercise 2

1.

Policeman

1.

√

2.

Waiter

2.

X

3.

Singer

3.

X

4.

Gardener

4.

√

5.

Operator

5.

√

6.

Secretary

6.

X

7.

Mechanic

7.

√

8.

Doctor

8.

X

9.

Actor

9.

√

10. √

10. Waitress

Exercise 3
1.

Is he / No, he isn’t

2.

Is she / No, she isn’t

3.

Are they / No, they aren’t

4.

is his / He is scientist

5.

Yes, he is

6.

No, they aren’t / They are farmer

7.

Who is he? He is a football player.

8.

No, he isn’t. he is a waiter.

9.

Yes, she is.

10. his / He is a pilot.
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Exercise 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

meet
glad
Hello/Hi
too
your
introduce
Nice
Ann
you
Hi/Hello

Exercise 5

Exercise 6

1.

b

Up to Person

2.

c

3.

a

4.

b

5.

d
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Answer Key
แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

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

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

