
 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ 21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง Amazing Nakhon Pathom จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู ้        

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ปลูกฝังค่านยิมและส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน

มีนสิัยรักการอ่าน รูจ้ักคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ค าศัพท์ เข้าใจ สรุปเรื่องราว เหตุการณ์ส าคัญของเรื่องและ

ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ เพื่อให้นักเรียน ได้อ่านสนุก ลื่นไหล ยังมีส่วนเสริม เกร็ดไวยากรณ์ 

น่าสนใจและค าถามทดสอบความเข้าใจอยู่ตลอดทั้งเล่ม ได้ฝึกใช้ศัพท์และไวยากรณ์ผ่านเนื้อเรื่องที่เป็น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการช่วยกันอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิตที่มีคุณค่า

ทางวัฒนธรรมให้คงอยูต่ลอดไป   มีค่านยิมที่ดีงามตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร  

  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ 21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง Amazing Nakhon Pathom ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนปกต ิ      

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งเล่มที่ 1 Sweet Pomelo 

ประกอบดว้ยบทอ่านที่เป็นขอ้มูลจริงบูรณาการกับค าขวัญของจังหวัดนครปฐม และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเฉลยท้ายแบบฝึกทักษะในแต่ละเล่ม ท าให้นักเรียน

สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้จัดท าได้รวบรวมเนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย         

โดยล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผู้จัดท าขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า แบบฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ 21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              

เรื่อง Amazing Nakhon Pathom หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

เลม่นีค้งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียน ตลอดจนผู้สนใจ ท าให้มีความสุขในการ

อ่านได้อย่างเพลิดเพลินและช่วยให้การพัฒนาทักษะการอ่านในขั้นสูงต่อไปและไปสู่จุดมุ่งหมายตาม

วัตถุประสงค์อีกดว้ย 
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 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ รายวิชา อ 21102 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง Amazing Nakhon Pathom ประกอบดว้ย 

 1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเขา้ใจ มีจ านวน 8 เล่ม คือ 

 เลม่ที่ 1 เร่ือง Sweet Pomelo 

 เลม่ที่ 2 เร่ือง White Rice 

 เลม่ที่ 3 เร่ือง Pretty Daughter 

 เล่มที่ 4 เร่ือง Sweet Khao Lam 

 เลม่ที่ 5 เร่ือง Gorgeous Sanam Chan Palace 

 เลม่ที่ 6 เร่ือง Respective Buddhamonthon 

 เลม่ที่ 7 เร่ือง Towering Phra Pathom Chedi Pagoda 

 เล่มที่ 8 เร่ือง Beautiful Tha Chin River 

 ในแบบฝึกทักษะแต่ละเลม่ มีจ านวน 5 แบบฝึกทักษะ 

 2. แบบฝึกทักษะแต่ละเลม่มีจุดประสงค์และเนื้อหาสอดคลอ้งกับแผนการจัดการเรียนรู้ 

 3. แบบฝึกทักษะแต่ละเลม่ประกอบดว้ย จุดประสงค์ เนือ้หา กิจกรรมของแบบฝึกทักษะ
ที่นักเรียนสามารถฝึกได้ด้วยตนเอง 

 4. นักเรยีนสามารถประเมินการฝึกไดโ้ดยการตรวจสอบจากเฉลย 
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จุดมุ่งหมายในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

 1. เพ่ือใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจส าหรับ
นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

2. เพ่ือใช้เป็นสื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเองเร่ืองการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

3. เพ่ือใช้เป็นสื่อในการเรียนการทบทวนเร่ืองการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

4. เพ่ือใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เนื้อหา 

  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ รายวิชา อ 21102 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง Amazing Nakhon Pathom เลม่ที่ 1 เร่ือง Sweet Pomelo 
จัดล าดับการฝึกออกเป็น 5 แบบฝึก ได้แก่ 

 Exercise 1 Matching Word and Meaning 

 Exercise 2 Fill in 

 Exercise 3 Word Order 

 Exercise 4 True or False 

 Exercise 5 Answering Questions 

ข้อปฏิบัต ิ

 1.การฝึกควรด าเนินการไปตามล าดับการฝึกทักษะโดยเร่ิมต้ังแต่ทักษะที่ 1 ไปจนถึง
ทักษะที่ 5 

 2.การฝึกในแต่ละขั้นตอน หากพบว่า นักเรียนสงสัยหรือมีปัญหาไม่เข้าใจ ไม่สามารถ    
ท าได้ ครูผู้สอนจะต้องอธิบายหรือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมอย่างละเอียดในขั้นตอนน้ัน จนกว่านักเรียน
จะเข้าใจ  จึงจะให้ผา่นกจิกรรมน้ันๆ และท ากจิกรรมอื่นๆ ต่อเน่ืองกันไป 

 3. ก่อนท ากจิกรรมแตล่ะเลม่ ครูควรสร้างแรงจูงใจให้นักเรยีนอยากเรียน เช่น ใช้เกม 
เพลง ค าถาม หรือปริศนาค าทาย เป็นต้น 

 4. นักเรยีนจะต้องท าแบบฝึกทบทวนกิจกรรมจนครบทุกกิจกรรมเพ่ือวัดความเข้าใจ   
ตามวัตถุประสงค์ 

 5. นักเรียนจะต้องท าแบบทดสอบหลังเรยีน (Post-test) 
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  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ รายวิชา อ 21102 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง Amazing Nakhon Pathom จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การอ่านโดยศึกษาและปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะแล้ว นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายค าศัพท์ส านวน 
สรุปความและถา่ยโอนขอ้มูลด้วยส านวนภาษาของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถใช้
เป็นพ้ืนฐานในการอ่านเร่ืองราวอื่นๆ ต่อไป 

 1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ จ านวน 5 แบบฝึก คือ Exercise 1-5 

 2. การเรียนในทุกขั้นตอน นักเรยีนไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อน เพราะการเรียนจะได้ผลตาม
ความมุ่งหมาย เมื่อนักเรียนมีความซื่อสัตย์และมคีวามเช่ือมั่นในตนเอง 

 3. เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมในทุกขั้นตอนแล้วให้เปิดดูค าเฉลยเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ
ของนักเรยีน ถ้าตรงกันหรือใกล้เคียงกันน้ัน หมายถึง นักเรียนเข้าใจแล้ว แต่ถ้าค าตอบของนักเรียน
ไมต่รงหรือไมใ่กล้เคียงกับที่เฉลยไว้ หมายถึง นักเรียนต้องศึกษาค าตอบไว้ให้เข้าใจ ทบทวนเนื้อหา
เพ่ิมเตมิดว้ยตนเอง หรือสอบถามจากครูเพ่ือให้ครูอธิบายชีแ้จงให้เข้าใจอีกครัง้ 

 4. แบบฝึกทักษะเล่มน้ีไม่ใช่แบบทดสอบ แต่เป็นแบบฝึกทักษะที่จัดเนื้อหาไว้เป็นล าดับ
ขั้นตอน เพ่ือให้นักเรยีนเรียนรู้ตามล าดับ 

 5. นักเรียนต้องศึกษาตัวอย่างและท าความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชารวมทั้งค าตอบ
อย่างต้ังใจและมีสมาธิ 
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 มาตรฐาน    ต 1.1 ม 1./1  ปฏิบัตติามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชีแ้จงง่ายๆ      
ที่ฟังและอ่าน 

 มาตรฐาน  ต 1.1 ม 1/2  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรอง
(poem)สัน้ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

 มาตรฐาน ต 1.1 ม 1./3 เลือก/ระบุประโยคและขอ้ความ ให้สัมพันธก์ับส่ือที่ไม่ใช่    
ความเรียง (non-text information) ทีอ่่าน 

 มาตรฐาน ต 1.1 ม 1/4   ระบุหัวข้อเร่ือง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และ    
ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน และเร่ืองสัน้ 

 มาตรฐาน  ต 2.2 ม1./1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน  และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
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    เรื่อง  Sweet Pomelo 

 1. นักเรียนสามารถบอกค าศัพท์และความหมายจากเร่ือง Sweet Pomelo ได ้  

 2.นักเรยีนสามารถเขียนเติมค าศัพท์เพ่ือให้ประโยคสมบูรณ ์ได้ใจความตามบรบิทของ
 เร่ืองราวได้ 

 3. นักเรียนสามารถเรียงประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

 4. นักเรยีนอ่านบทอ่านแล้วตอบค าถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 

 

This Pomelo 

comes from 

Sampran 

District. 
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 The pomelo is a citrus resembling and a large 

grapefruit. Pomelo is the specialty of Nakhon Pathom 

Province, especially the areas of Buddhamonthon,   

Sampran and Nakhon Chaisri district. Pomelo season is 

in August. A pomelo tree can live for many years. 
 

 There are several kinds of pomelo such as 

Thong Di, Khao Phuang, Khao Nam Phueng and Khao 

Paen. The famous pomelos are Thong Di and Khao 

Phuang because of their taste. One’s meat is pink and 

another’s meat is pale yellow-white, sour and a bit 

sweet to taste – the best for using in spicy salads. 

 

 



Direction: Choose the best answer. (10 points) 

 

1. What does the  “Cirtus” maen? 

a. fruit   b. pomelo  

c. juicy   d. juicy fruits 

 

2. Which districts in Nakhon Pathom are the popular 

places of pomelo?   

a. Banglen, Dontoom, Kampangsaen 

b. Dontoom, Sampran, Kampangsaen    

c. Phuttamonthon, Nakhon Chaisri, Sampran   

d. Phuttamonthon, Nakhon Chaisri, Kampangsaen 

 

3. Which season of pomelo is the season for sale?   

a. July   b. August 

c. September  d. October 

 

4. Which one is NOT the kind of pomelo? 

a. Khao Phuang  b. Thong Di 

c. Khao Nam Phuen d. Khao Thong Di 

 

5. Why Thong Di and Khao Phuang are the famous 

pomelos? 

a. Because of their taste. 

b. Because of their colour. 

c. Because of their meat. 

d. Because of their shape. 

  

6. What is the colour of Thong Di meat? 

a. red   b. pink 

c. white   d. orange 
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7. Which one is TRUE? 

a. Khao Paen is juicy and sour. 

b. Khao Phuang is sour and spicy 

c. Thong Di is sour and very sweet. 

d. Khao Nam Phueng is tender, juicy and sweet. 

 

8. Which one is NOT TRUE for pomelo? 

a. Pomelo have four types. 

b. Pomelo can be cooked salad. 

c. Pomelo is different from grapefruit. 

d. Pomelo of Nakhon Pathom names Thong Di. 

 

9. This story is about_________. 

a. Pomelo 

b. Kinds of Pomelo 

c. Nakhon Pathom 

d. Pomelo of Nakhon Pathom 

 

10. The purpose of this story is ______________. 

a. Persuasion 

b. Information 

c. Entertainment 

d. Announcement 
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fruit       large           small           grapefruit 

sour           sweet            spicy           juicy 

bitter          orange         flavor           tender        

hard          similar          citrus           lemon        

What words will you see in the story? 

 

 Circle the words in the box that you expect to 
appear in the story. 
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. 

1. Citrus (n.)  a juicy fruit such as an orange and 

  grapefruit 

2. Resemble (v.)  look alike, be similar, be alike  

3. Grapefruit (n.) pomelo 

4. Large (adj.) big 

5. Several (adj.) more than two but not very much 

6. Kind (n.) type 

7. Famous (adj.)  known by many people 

8. Taste (n.) flavor 

9. Sour (adj.) acid 

10.Sweet (adj.) a taste like 

  sugar 

11.Tender (adj.) soft 

12.Juicy (adj.) full of juice 
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 The pomelo is a citrus resembling and a large 

grapefruit. Pomelo is the specialty of Nakhon Pathom 

Province, especially the areas of Buddhamonthon,   

Sampran and Nakhon Chaisri district. Pomelo        

season is in August. A pomelo tree can live for many years. 
 

 There are several kinds of pomelo such as Thong 

Di, Khao Phuang, Khao Nam Phueng and Khao Paen. 

The famous pomelos are Thong Di and Khao Phuang 

because of their taste. One’s meat is pink and 

another’s meat is pale yellow-white, sour and a bit 

sweet to taste – the best for using in spicy salads. 

 

 
 Khao Nam Phueng, which is 

a large, round fruit with clear 

white meat that is tender, juicy 

and sweet. Another is Khao Paen, 

with white meat. 

14 
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หลักการใช้ Verb to be คือ...  
1. ใช้เป็นกริยาส าคัญในประโยค  มคีวามหมายว่า “เป็น  อยู่  คือ” 
2. ใช้วางข้างหนา้ กลุ่มค า   adjective  ( ค าคุณศัพท์ ) 
3. ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Continuous Tense ( ประโยคทีม่ีกริยาแท้เติม -ing ) 
4. ใช้เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของประโยค Passive  Voice ( ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท า ) 

หลักการใช้กับประธานในประโยค 
 
    1.  ถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ได้แก ่ He  She  It หรือ ช่ือคนคนเดียว สัตว์ตัว
เดยีว  และสิ่งของอันเดยีวที่ถูกกล่าวถึง  Verb  to  be  ที่ใช้  คือ  is   เช่น 
               *He  is  a  teacher.        *Sam  is  a  singer 
               *She  is  in  the  room.   *My  father   is  sleeping. 
               *It  is a dog.            *The  pencil  is  on  the  table 
             
    2.   ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่  1  (ผู้พูดคนเดยีว ) ซึ่งไดแ้ก่  I  Verb  to  be               
ที่ใช้  คือ  am                     
               *I  am  a  student.    *I am under the table. 
             
    3.  ประธานเป็นพหูพจน์ทุกบุรุษได้แก่  We  You  They  หรือ ช่ือคนหลาย  สัตว์หลายตัว 
และสิ่งของหลายอันที่ถูกกลา่วถึง  Verb  to  be  ที่ใช้  คือ  are  เช่น 
 *We  are  nurses.          
 *My  father  and  I  are  in  the  room. 
 *They  are  policemen.   
 *You  are  very  good.             
 *The  players  are  in  the  playground. in  the  p 

SUBJECT       LONG FORM SHORT FORM 

He He is He’s 

She She is She’s 

It It is It’s 

I I am I’m 

You You are You’re 

We We are We’re 

They  They are They’re 
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การท าประโยคที่มี  Verb  to  be ให้เป็นประโยคค าถาม 
Yes  No  Question มหีลักการดังนี้ 
        ให้ Verb  to  be  มาวางหน้าประโยค  และน าประธาน 
ของประโยคมาวางเรียงต่อจากVerb  to  be  หลังจบประโยค   
ต้องใส่เคร่ืองหมายค าถาม เช่น  
        * He  is  in  the  room. เปลี่ยนเป็น  Is  he  in  the  room ? 
        * They  are  soldiers    เปลี่ยนเป็น  Are  they  soldiers? 
        * I  am  a  boy.          เปลี่ยนเป็น  Am  I  a  boy ? 

การสร้างประโยคที่ม ีVerb  to  be  ให้เป็น 
 
ประโยคปฏิเสธมีวิธกีารดังน้ี 
 
     เติม  not   ลงไปในต าแหน่งที่เรยีงต่อจาก 
Verb  to  be    หลัง  is  am  are  เช่น 
 
          *He  is  not  in  the  room.                 
 *I  am  not  a  child. 
          *They  are  not  teachers.                  
 *Mary  is  not  reading. 

LONG FORM SHORT FORM 

He is not He isn’t 

She is not She isn’t 

It is not It isn’t 

I am not I’m not 

You are not You aren’t 

We are not We aren’t 

They are not They aren’t Yes/ No Question  

Is he? 

Is she? 

Is it? 

Am I? 

Are you? 

Are we? 

Are they? 

Fill in the blank with v. to be form.  

1. I ________ from Nakhon Pathom. 

2. The famous pomelo ________ Thong Di. 

3. How _______ you today? 

4. These pencils __________ (not) new. 

5. Sam __________a good teacher. 

6. You __________my best friend. 

7. _______ they from Japan? 

8. ________ it a pet? 

9. Peter __________(not) a layer.  

10. Thong Di and Khao Phuang __________sour and a bit 
sweet. 

 

Key : 1.am 2. is 3. are 4. aren’t 5. is 
6. are 7. Are 8. Is 9. isn’t 10. are  

16 
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1. _______Citrus (n.)  a. pomelo 

2. _______ Resemble (v.)  b. big 

3. _______ Grapefruit (n.) c. soft 

4. _______ Famous (adj.) d. be similar 

5. _______ Kind (n.)  e. known by many  

      people 

6. _______ Sour (adj.)  f. juicy fruit 

7. _______ Tender (adj.)  g. type 

8. _______ Juicy (adj.)  h. more than two 

9. _______ Several (adj.)  i. acid 

10. _______ Large (adj.)  l. full of juice 

Direction: Matching these word with the meaning 

by writing a, b, c,… (10 points) 

17 



Direction: Fill in the blank with the given word.  

(10 points) 

  
 

1. Pomeloes, lemons and  oranges are _________fruit. 

2. Lemons closely _________ limes. 

3. What _________ of food do you like? 

4. They like _________fruit such as oranges, watermelons 

and pineapples. 

5. It’s all _________ grapes. 

6. Cook the pasta until it is just _________. 

7. Alice likes listening to _________ kinds of music. 

8. Durians are the most _________ fruits of Thailand. 

9. Nakhon Phathom is 66th _________ province of 

Thailand. 

10. Some people think that eating _________ with every 

meal will help you lose weight. 

 

 

 
 

kind juicy resemble      citrus            sour

  

large famous several      grapefruit      tender 
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Exercise 3 

Word Order 

Direction: Put the sentences in the correct order. 

(5 points) 

 

1. of / pomelo / are / several / kinds / There. 

…………………………………………………………… . 

 

2. Nakhon Pathom / Pomelo / the / province / of / is /  

Specilaty. 

 …………………………………………………………… . 

 

3. A pomelo tree / years / many / live / for / can. 

…………………………………………………………… . 

 

4. Thong Di / Khao Phuang / pomelo / The most / are. 

…………………………………………………………… . 

 

5. Meat / pale / yellow-white / is / pink / Pomelo / and. 

…………………………………………………………… . 
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Direction: Read the story carefully again and 

then write T for true or F for false. (10 points)

_______1. The pomelo is similar with grapefruit. 

_______2. Pomelo season is in winter. 

_______3. There aren’t many types of pomelo. 

_______4. Thong Di and Khao Phuang are well  known. 

_______5. Khao Phuang is sour and bitter. 

_______6. Thong Di is pink. 

_______7. People  cook pomelo in spicy salads. 

_______8. Khao Nam Phueng is a large round fruit 

 with pale yellow- white meat. 

_______9. There  are four types of pomelo. 

_______10. The main idea is how to cook pomelo. 
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Direction: Read the story “ Sweet Pomelo” carefully 

again and answer these questions. (5 points) 

1. What is the title of this article? 

……………………………………………………………………… 

2. What does pomelo look like? 

……………………………………………………………………… 

3. What month is pomelo season for sale? 

……………………………………………………………………… 

4. How many kinds of pomelo are in the story? 

……………………………………………………………………… 

5. What kinds of pomelo are famous? 

……………………………………………………………………… 
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 The pomelo is a citrus resembling and a large 

grapefruit. Pomelo is the specialty of Nakhon Pathom 

Province, especially the areas of Buddhamonthon,   

Sampran and Nakhon Chaisri district. Pomelo        

season is in August. A pomelo tree can live for many years. 
 

 There are several kinds of pomelo such as 

Thong Di, Khao Phuang, Khao Nam Phueng and Khao 

Paen. The famous pomelos are Thong Di and Khao 

Phuang because of their taste. One’s meat is pink and 

another’s meat is pale yellow-white, sour and a bit 

sweet to taste – the best for using in spicy salads. 

 

 



Direction: Choose the best answer. (10 points) 

 

1. Which one is NOT the kind of pomelo? 

a. Khao Phuang  b. Khao Nam Phuen 

c. Thong Di  d. Khao Thong Di 

 

2. Which Which season of pomelo is the season for sale?   

a. October  b. September 

c. August   d. July 

 

3. Which one is TRUE? 

a. Khao Nam Phueng is tender, juicy and sweet. 

b. Thong Di is sour and very sweet. 

c. Khao Phuang is sour and spicy 

d. Khao Paen is juicy and sour. 

  

4. What does the  “Cirtus” maen? 

a. juicy   b. juicy fruits 

c. fruit   d. pomelo 

 

5. Which one is NOT TRUE for pomelo? 

a. Pomelo of Nakhon Pathom names Thong Di. 

b. Pomelo is different from grapefruit. 

c. Pomelo can be cooked salad. 

d. Pomelo have four types. 

 

6. The purpose of this story is ______________. 

a. Information 

b. Persuasion 

c. Announcement 

d. Entertainment 
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7. Which districts in Nakhon Pathom are the popular 

places of pomelo?   

a. Phuttamonthon, Nakhon Chaisri, Kampangsaen 

b. Phuttamonthon, Nakhon Chaisri, Sampran 

c. Dontoom, Sampran, Kampangsaen      

d. Banglen, Dontoom, Kampangsaen 

 

8. What is the colour of Thong Di meat? 

a. pink  b. red 

c. white  d. orange 

 

9. Why are Thong Di and Khao Phuang famous pomelos? 

a. Because of their taste. 

b. Because of their meat. 

c. Because of their shape. 

d. Because of their colour. 

 

10. This story is about_________. 

a. Pomelo of Nakhon Pathom 

b. Kinds of Pomelo 

c. Nakhon Pathom 

d. Pomelo 
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               large           small           grapefruit 

                                 spicy              

bitter          orange          flavor,          tender        

hard         similar,         citrus,          lemon,        

fruit 

sour sweet juicy 

grapefruit 

orange 

similar citrus lemon 

flavor 
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What words will you in the story? 

 

 Circle the words in the box that you expect to 
appear in the passage. 



1. ___f____Citrus (n.)  a. pomelo 

2. ___d___ Resemble (v.)  b. big 

3. ___a___ Grapefruit (n.) c. soft 

4. ___e___ Famous (adj.) d. be similar 

5. ___g___ Kind (n.)  e. known by many  

      people 

6. ___i___  Sour (adj.)  f. juicy fruit 

7. ___c___ Tender (adj.)  g. type 

8. ___l___  Juicy (adj.)  h. more than two 

9. ___h___ Several (adj.)  i. acid 

10. ___b___ Large (adj.)  l. full of juice 

 

Direction: Matching these word with the meaning 

by writing a, b, c,… (10 points) 
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Direction: Fill in the blank with the given word.  

(10 points) 

  
 

1. Pomeloes, lemons and  oranges are __citrus___ fruit. 

2. Lemons closely __resemble__ limes. 

3. What __kind___ of food do you like? 

4. They like __juicy__ fruit such as oranges, watermelons 

and pineapples. 

5. It’s all ___sour______ grapes. 

6. Cook the pasta until it is just ___tender______. 

7. Alice likes listening to __several___ kinds of music. 

8. Durians are the most __famous___ fruits of Thailand. 

9. Nakhon Phathom is 66th ___large______ province of 

Thailand. 

10. Some people think that eating ___grapefruit_____ with 

every meal will help you lose weight. 

 

 

 
 

kind juicy resemble      citrus            sour

  

large famous several      grapefruit      tender 
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Direction: Put the sentences in the correct order. 

(5 points) 

 

1. of / pomelo / are / several / kinds / There. 

There are several kinds of pomelo. 

 

2. Nakhon Pathom / Pomelo / the / province / of / is /  

specilaty. 

Pomelo is the specialty of Nakhon Pathom Province. 

 

3. A pomelo tree / years / many / live / for / can. 

A pomelo tree can live for many years. 

 

4. Thong Di / Khao Phuang / pomelo / The most / are. 

The most famous pomelo are Thong Di and Khao Phuang 
. 

5. Meat / pale / yellow-white / is / pink / Pomelo / and. 

Pomelo meat is pink and pale yellow-white. 
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Direction: Read the story carefully again and 

then write T for true or F for false. (10 points)

___T____1. The pomelo is similar with grapefruit. 

___F____2. Pomelo season is winter. 

___F____3. There aren’t many types of pomelo. 

___T____4. Thong Di and Khao Phuang are well known. 

___F____5. Khao Phuang is sour and bitter. 

___F____6. Thong Di is pink. 

___T____7. People  cook pomelo in spicy salads. 

___F____8. Khao Nam Phueng is a large round fruit 

 with pale yellow- white meat. 

___T____9. There  are four types of pomelo. 

___F____10. The main idea is how to cook pomelo. 
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Direction: Read the story “ Sweet Pomelo” carefully 

again and answer these questions. (5 points) 

1. What is the title of this article? 

The title of this article is sweet pomelo. 

2. What does pomelo look like? 

The pomelo is a large grapefruit. 

3. What month is pomelo season for sale? 

Pomelo season  for sale is on August. 

4. How many kinds of pomelo are in the story? 

There are four kind of pomelo. 

5. What kinds of pomelo are famous? 

Thong Di and Khao Phuang are famous.  
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1. b 

2. c 

3. b 

4. d 

5. a 

6. b 

7. d 

8. c 

9. d 

10.b 

  

Pre-test Post-test 

 
1. d 

2. c 

3. a 

4. c 

5. b 

6. a 

7. b 

8. b 

9. a 

10.a 

  



Test Points Test Results 

Pre test 10 

Post test 10 
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เกณฑ์การประเมนิ 

  ได้คะแนน 10 คะแนน คุณภาพ  ดีเย่ียม 

  ได้คะแนน 9 คะแนน คุณภาพ  ดีมาก 

  ได้คะแนน 7-8 คะแนน คุณภาพ  ดี 

  ได้คะแนน 5-6 คะแนน คุณภาพ  พอใช้ 

  ได้คะแนน 0-4 คะแนน คุณภาพ  ควรปรับปรุง 

 

ผลการพัฒนา 

 นักเรียนที่มีผลการประเมินของการท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 
อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ขึน้ไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 

แบบบันทึกคะแนน 
Pre-test/ Post-test 

เลม่ที่ 1 Sweet Pomelo 



Exercise Tests Points Test Results 

Exercise 1 10 

Exercise 2 10 

Exercise 3 5 

Exercise 4 10 

Exercise 5 5 

Total  40 
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เกณฑ์การประเมิน 

  ได้คะแนน 36-40  คะแนน  คุณภาพ  ดีเย่ียม 

  ได้คะแนน 30-35  คะแนน  คุณภาพ  ดีมาก 

  ได้คะแนน 20 - 29 คะแนน  คุณภาพ  ด ี

  ได้คะแนน 10 -19  คะแนน  คุณภาพ  พอใช้ 

  ได้คะแนน 0-9     คะแนน  คุณภาพ  ควรปรับปรุง 

 

ผลการพัฒนา 

 นักเรียนที่มีผลคะแนนรวมจากการท าแบบฝกึทักษะ Exercise 1-5 อยู่ใน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือวา่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน  

 

แบบบันทกึคะแนน 
การท าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  

เรื่อง Amazing Nakhon Pathom  

เล่มที่ 1 Sweet Pomelo 
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