เรือ่ ง วาสนา พวงแก้ว
เล่ม 1

ภาพ ปกรณ์ ตัง้ ประสาทวงศ์

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม

Super Diligent Roger
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม

Super Diligent Roger

A

คำนำ

หนังสื อส่งเสริ มการอ่านภาษาอัง กฤษ ชุด นิทานส่งเสริ ม คุณธรรม วิ ช า อ 21102
ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 เล่มที่ 1เรื่ อง Super Diligent Roger จัดทาขึ ้นเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 เนื่องจาก
นักเรี ยนมีทกั ษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอ่อนมาก หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือเล่มที่ 1 ในจานวน 4 เล่ม
ซึง่ เด็ก ๆ จะได้ เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเป็ นเด็กดี มีความขยัน ตังใจเรี
้ ยนหนังสือ รู้จกั ใช้ เวลาว่าง
ให้ เกิดประโยชน์ นอกจากนัน้ เด็ก ๆ ยังได้ รับความรู้ ในด้ านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เกี่ ยวกับ
Present Simple Tense อีกด้ วย
ขอขอบคุณท่านผู้อานวยการโรงเรี ยน คณะผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่ให้ คาปรึกษา
คาแนะนาที่ทรงคุณค่าแก่ผ้ จู ดั ทา ซึง่ ทาให้ หนังสือส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม
วิชา อ 21102 ภาษาอังกฤษพื ้นฐาน 2 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 เล่มที่ 1เรื่ อง Super Diligent Roger
ได้ รับการพัฒนาให้ แล้ วเสร็จสมบูรณ์ สาหรับใช้ เป็ นสื่อในการพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
วาสนา พวงแก้ ว
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คำชีแ้ จงกำรใช้ หนังสือส่ งเสริมกำรอ่ ำนภำษำอังกฤษ สำหรั บครู
ชุด นิทำนส่ งเสริมคุณธรรม วิชำ อ 21102 ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน 2
ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 1 เล่ มที่ 1 เรื่ อง Super Diligent Roger

1

1. ครู ศกึ ษารายละเอียดของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม เล่มที่ 1
เรื่ อง Super Diligent Roger ด้ วยตนเองให้ เข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง
2. ครู ศกึ ษาวิธีการสอนแบบ 3P 2W โดยมีลาดับขันตอนดั
้
งนี ้ ขัน้ Warm up , Presentation, Practice,
Production, and Wrap up
3. ครูปฐมนิเทศการใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม เล่มที่ 1
เรื่ อง Super Diligent Roger ให้ นกั เรี ยนทราบอย่างชัดเจน
4. ครูให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อประเมินความรู้พื ้นฐานของนักเรี ยน
5. ให้ นกั เรี ยนทาความเข้ าใจกับเนื ้อเรื่ องและแบบฝึ กหัดทีละขันตอน
้
หากเกิดปั ญหาหรื อ
มีข้อสงสัยขณะที่ดาเนินกิจกรรม ครูควรให้ คาแนะนาและให้ ความช่วยเหลือในทันที
6. ครูอนุญาตให้ นกั เรี ยนใช้ พจนานุกรม (Dictionary) ในการค้ นหาคาศัพท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรี ยนรู้มากขึ ้น
7. หลังจากนักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดจากหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด นิทานส่งเสริม
คุณธรรม เล่มที่ 1 เรื่ อง Super Diligent Roger ครบทุกแบบฝึ กหัดแล้ ว ครูให้ นกั เรี ยนทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน
8. ครูให้ นกั เรี ยนบันทึกคะแนนของตนเองจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบหลังเรี ยน ลงในตารางบันทึกคะแนนท้ ายเล่มหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม เล่มที่ 1 เรื่ อง Super Diligent Roger
9. ครูบนั ทึกคะแนนของนักเรี ยนทุกคนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบหลังเรี ยน ลงในตารางบันทึกคะแนนในคูม่ ือการใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม เล่มที่ 1 เรื่ อง Super Diligent Roger

คำชีแ้ จงกำรใช้ หนังสือส่ งเสริมกำรอ่ ำนภำษำอังกฤษ สำหรั บนักเรี ยน
ชุด นิทำนส่ งเสริมคุณธรรม วิชำ อ 21102 ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน 2
ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 1 เล่ มที่ 1 เรื่ อง Super Diligent Roger

2

1. ศึกษารายละเอียดของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม เล่มที่ 1
เรื่ อง Super Diligent Roger และปฏิบตั ติ ามขันตอน
้
2. ปฏิบตั ิตามขันตอนในการใช้
้
หนังสือส่งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม
เล่ม ที่ 1 เรื่ อง Super Diligent Roger ดังนี ้
2.1 ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู้ /ตัวชี ้วัด
2.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.3 ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและตรวจคาตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนด้ วยตนเอง
2.4 อ่านและทาความเข้ าใจเนื ้อหาทุกขันตอน
้
ก่อนทาแบบฝึ กหัดในหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม เล่มที่ 1 เรื่ อง Super Diligent Roger
2.5 ทาแบบฝึ กหัดและตรวจคาตอบจากเฉลยคาตอบ หากสงสัยหรื อไม่เข้ าใจ ให้ นกั เรี ยน
ขอคาแนะนาหรื อซักถามจากครูผ้ สู อน
2.6 ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และตรวจคาตอบจากเฉลยคาตอบท้ ายเล่ม
3. เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ว่าแตกต่างกัน
มากน้ อยเพียงใด เพื่อดูความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้
4. นักเรี ยนสามารถใช้ พจนานุกรม (Dictionary) ในการค้ นหาคาศัพท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรี ยนรู้มากขึ ้น
5. ให้ นกั เรี ยนบันทึกคะแนนของตนเองจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบหลังเรี ยน ลงในตารางบันทึกคะแนนท้ ายเล่มหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม เล่มที่ 1 เรื่ อง Super Diligent Roger
6. ในการทาแบบฝึ กหัดในหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม เล่มที่ 1
เรื่ อง Super Diligent Roger ทุกแบบฝึ กหัด ขอให้ นกั เรี ยนทาด้ วยความตังใจ
้ มีความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง โดยไม่ดเู ฉลยก่อนทา

มำตรฐำนกำรเรี ยนรู้ /ตัวชีว้ ัด
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มำตรฐำน ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบตั ิตามคาสัง่ คาขอร้ อง คาแนะนา และคาชี ้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน
มำตรฐำน ต 1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้ อความ นิทาน และบทร้ อยกรอง ( poem) สัน้ ๆ ถูกต้ อง
ตามหลักการอ่าน
มำตรฐำน ต 1.1 ม.1/4 ระบุหวั ข้ อเรื่ อง (Topic) ใจความสาคัญ (main idea) และตอบคาถาม
จากการฟั งและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่ องสัน้
มำตรฐำน ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องที่ฟังหรื ออ่านอย่างเหมาะสม
มำตรฐำน ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่าง ๆ การใช้ เครื่ องหมายวรรคตอน และการลาดับคา
ตามโครงสร้ างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

4
เด็ก ๆ จ๊ะ
ต้องศึกษาจุดประสงค์การเรียนรูก้ อ่ นนะครับ

จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนสามารถแต่งประโยคโดยใช้ โครงสร้ างประโยค Present Simple Tense ได้ ถกู ต้ อง
2. นักเรี ยนสามารถแต่งประโยคคาถามและปฏิเสธโดยใช้ กริ ยาช่วย do, does, don’t, และ doesn’t
ได้ ถกู ต้ อง
3. นักเรี ยนสามารถเขียนและบอกความหมายของคาศัพท์จากเนื ้อเรื่ องได้ ถกู ต้ อง
4. นักเรี ยนสามารถตอบคาถามจากเนื ้อเรื่ องโดยใช้ โครงสร้ างประโยค Present Simple Tense
ได้ ถกู ต้ อง
5. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ตวั ละครจากเนื ้อเรื่ อง Super Diligent Roger ได้ ถกู ต้ อง
6. นักเรี ยนสามารถอ่านจับใจความจากเนื ้อเรื่ อง Super Diligent Roger แล้ วเรี ยงลาดับเหตุการณ์
ได้ ถกู ต้ อง
7. นักเรี ยนมีความรู้ด้านคุณธรรม ด้ วยการเป็ นเด็กดี ขยัน ตังใจเรี
้ ยนและรู้จกั ใช้ เวลาว่าง
ให้ เกิดประโยชน์
8. นักเรี ยนมีความสุขและสนุกสนานในการเรี ยนรู้ และทาแบบฝึ กหัด
9. นักเรี ยนมีความรู้สึกที่ดีและมีเจตคติที่ดีตอ่ วิชาภาษาอังกฤษมากขึ ้น

แบบทดสอบก่ อนเรี ยน (Pretest)
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จำกกำรเรียนด้ วยหนังสือส่ งเสริมกำรอ่ ำนภำษำอังกฤษ ชุด นิทำนส่ งเสริมคุณธรรม
เล่ มที่ 1 เรื่อง Super Diligent Roger หลักไวยำกรณ์ Present Simple Tense และกำรอ่ ำนจับใจควำม
Choose the best correct answer.
คำชี้แจง เลือกคาตอบที่ถกู ต้ องที่สดุ เพียงคาตอบเดียว แล้ วกากบาท X ทับข้ อที่เลือก

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนที่ได้ …… คะแนน

ตัวอย่าง 0. The boy sometimes ……………….. on the table.

a. sit
b. sat
c.X sits
d. is sitting
1. He never ……………… in Phuket.
a. live
b. lives
c. is living
d. lived
2. A pilot ……………… to Europe once a week.
a. fly
b. is flying
c. doesn’t fly
d. don’t fly
3. ………….. they often play football in the field?
a. Do
b. Does
c. Is
d. Are
4. We ……………… rice and pork once a week.
a. buy
b. buys
c. are buying
d. bought
Items 5 – 10. Read the passage then answer the questions.
Tom works at a bank. He is the manager. He starts to work at 8:00 a.m. every day. He finishes
working at 6:00 p.m. every day. He lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother
and sister also work at the bank, but they do not live close to the bank. They drive their cars to work.
Tom helps all the workers and tells them what to do in the bank. So all the workers love their boss.
Tom likes his job. He is also very good at his job. Many customers like Tom, and they ……(9)…… hello
to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy.
Tom really likes his job.
vocabulary
manager (n.) ผูจ้ ดั การ
finish (v.) เสร็ จ
also (adv.) อีกด้วย
boss (n.) เจ้านาย
worker (n.) คนงาน
customer (n.) ลูกค้า
feel (v.) รู ้สึก
really (adv.) จริ ง ๆ
feel (v.) รู ้สึก

แบบทดสอบก่ อนเรี ยน (Pretest) ต่ อ
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5. Where does Tom work?
a. at a school
b. at a bank
c. at a market
d. at a hospital
6. What does Tom do?
a. the teacher
b. the customer
c. the manager
d. the merchant
7. How does he go to work?
a. by car
b. by bus
c. by van
d. on foot
8. He …………….. his job.
a. likes
b. comes
c. feels
d. talks
9. Many customers like Tom, and they ……………… hello to him.
a. speak
b. say
c. answer
d. write
10. The word “him” in line 6 refers to?
a. the workers
b. customers
c. his brother and sister
d. Tom
………………………………………………………………………………………………………………

7

เด็กๆ พร้อมหรือยัง มาอ่านเนือ้ เรื่องกันเถอะ
Let’s read together……

Super Diligent Roger

8

Hi, I’m Roger. I study
Good morning,
my name is Micky.
Nice to meet you.

at Smart school. Nice to
meet you, too. Today is
my first day at school.

It was the first day of school; Roger met Micky
on the way.

In the classroom

9

Micky, you always sleep in
the class. It is not a good habit!
You will get in trouble
if you don’t pay any attention in class.

During the lunch break
What do you normally do
after lunch?
I go to the playground
and play with other friends.
I always go to the library.
What about you?
I read books to prepare
for the exam.

10

After the afternoon class,
Micky talked with Roger.

What do you normally do
after school? When I get home,
I do my homework and then
I do the housework.
What about you?

11

12

I watch T.V. and play
video games until
midnight.

13

When it was time for the exam,
Roger could do it easily because he
was well-prepared ,but Micky could not do
the exam because he never studied any lessons.
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It was time for the exam results.
Micky did not pass the exam so he cried,
while Roger was very happy
because he passed.
Next time, I will be
more studious and pay
more attention in my
classes.
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Moral of the story

Diligence brings success.
ความขยันนามาซึง่ ความสาเร็จ

ข้ อคิดจากเรื่ อง
เด็ก ๆ การเป็ นคนขยัน ตั้งใจเรี ยนหนังสื อและทําตัว
เป็ นคนดี ย่อมทําให้เรา ประสบความสําเร็จในชีวิต…..
ดูเจ้าเหมียวมิคกี้ซิ ! เป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีเลย ไม่ต้งั ใจเรี ยน
ไม่รู้จกั แบ่งเวลาให้ถูกต้อง แล้วผลที่ตามมา ก็ทาํ ให้สอบ
ไม่ผา่ น เด็ก ๆ อย่าเอาอย่างเจ้าเหมียวนะ….. ต้องเอาอย่าง
เจ้าหมาน้อยโรเจอร์ เพราะการทําดีตอ้ งได้รับผลดีแน่นอน

E

Exercise 1
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Find the words in the story and fill
in the blanks.
Example

เด็ก ๆ ช่ วยหาคําศัพท์ในเรื่ องมาเติมให้ ตรงกับความหมาย

ha_ b i_ t (n.) นิสยั
_i__a__
_(n.) ห้ องสมุด
e__m

(n.) การสอบ

-

e_s__y
(adv.) โดยง่าย
r__u__
(n.) ผลสอบ

a _ _e n _ i _ _
(n.) ความสนใจ
_r__a__
(v.) เตรี ยมตัว
h__s__o_k
(n.) งานบ้ าน
__s__n
(n.) บทเรี ยน
_ _ i l (v.) (สอบ)ตก

p_ _y g _ _ u _ d
(n.) สนามเด็กเล่น
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ …………… คะแนน
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Exercise 2

Let’s guess the meaning of these
following sentences.
เด็ก ๆ ลองทายดูซิว่า ประโยคเหล่านี้ น่ าจะแปลว่ าอะไร

Example

คะแนนเต็ม 3 คะแนน
คะแนนที่ได้ …… คะแนน

It’s not a good habit.
มั…………………………..……
นไม่ ใช่ ลกั ษณะนิสัยทีด่ เี ลย

Nice to meet you.
……………………………………………….

You will get in trouble.
……………………………………………….

What about you?
………………………………………………

แล้วเธอล่ะ
ยินดีที่ได้ รู้จกั
มันไม่ ใช่ ลกั ษณะนิสัยทีด่ เี ลย
เธอจะลําบากนะ

Exercise 3
Rearrange these following
pictures in the correct order.
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คะแนนเต็ม 4 คะแนน
เด็ก ๆ ช่ วยเรียงลําดับภาพเหล่านีใ้ ห้ ถูกต้ อง ตามลําดับก่อนหลัง คะแนนที่ได้ ….… คะแนน

จากเนื้อเรื่ องนะจ๊ ะ

1
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Exercise 4
Answer these following questions.
จากเนื้อเรื่ องจงตอบคําถามต่ อไปนี้ โดยเลือกคําตอบมาตอบให้ ถูกต้ อง

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คะแนนที่ได้ ….… คะแนน

Does Micky study at the same school as Roger?
Yes, he does.
1. What does Micky always do in the class?
………………………………………………………………………
2. What does Roger normally do after lunch?
………………………………………………………………………
3. Does Micky normally help his parents to do housework?
………………………………………………………………………
4. What does Micky do until midnight?
………………………………………………………………………
5. What does Roger do when he gets home?
………………………………………………………………………
………………
Example

He does his homework and the housework.
He always sleeps in
the class.

Roger normally goes to the
library to study the lessons.

No, he doesn’t.
Micky watches T.V. and plays
video games until midnight.

Yes, he does.
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Grammar Focus
เด็ก ๆ ลองสังเกตประโยคเหล่านีท้ ี่นํามาจากในเรื่ อง ว่ามีรูปประโยคและความหมาย
อย่ างไร
You always sleep in class.
เธอหลับในห้ องเรียนเสมอ ๆ
What do you normally do
after lunch?
เธอมักจะทําอะไรหลังจากทานอาหารกลางวัน
I go to the playground and play with other friends.
What about you?
เราไปสนามเด็กเล่น เล่นกับเพื่อน ๆ นะ แล้ วเธอล่ะ

I always go to the library.
I read books to prepare
for the exam.
เรามักจะไปห้ องสมุดเพื่อทบทวน
บทเรียนและอ่านหนังสื อเตรียมตัวสอบ
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What do you normally do
after school?
เธอมักจะทําอะไรตอนเลิกเรียนล่ะ

When I get home, I do my homework and then I do
the housework. What about you?
เมื่อถึงบ้ าน เราก็จะทําการบ้ าน หลังจากนั้นก็จะทํางานบ้ าน แล้วเธอล่ะ
I watch T.V. and play
video games until
midnight.
เราก็ดูโทรทัศน์ และเล่นเกมจนถึงเทีย่ งคืน

เอ๊.. เหมียวสั งเกตว่ า ประโยคเหล่านี้
บอกถึงเหตุการณ์ ทีเ่ กิดขึน้
เป็ นประจํา หรื อเหตุการณ์ ทเี่ ป็ นปกติ
เพื่อน ๆ มีความเห็นว่ าอย่างไรครับ..

ใช่ แล้วจ๊ ะ..ประโยคเหล่านี้ ใช้ กบั เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ
การกระทําที่เป็ นกิจวัตร เป็ นนิสัย
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เด็ก ๆ ก็สามารถแต่ งประโยคแบบนีไ้ ด้ โดย
I
You
+ V1(คือ คํากริ ยาที่ไม่ผนั รู ป)
We
They
He
She
+ V1(คือ คํากริ ยาที่ไม่ผนั รู ป)+ s/es
It
ถ้าประธานของประโยคเป็ น He,She, It หรื อ ประธานเอกพจน์อื่น ๆ
คํากริ ยาต้องเติม s หรื อ es ด้วย โดยจะมีวธิ ีเติมดังนี้
กิริยาทัว่ ๆ ไป เราเติม s ได้เลย เช่น
open
opens
speak
speaks
กิริยาที่ลงท้ายด้วย o, s, ss, ch, sh, x ให้เติม es เช่น
go
wash
mix

goes
washes
mixes

เด็ก ๆ ใจเย็น ๆ ค่ อย ๆ
ทําความเข้ าใจ ไม่ ยากเลยจ้ ะ…

กิริยาที่ลงท้ายด้วย y ถ้าหน้า y เป็ นพยัญชนะ
ให้เปลี่ยน y เป็ น i ก่อนแล้วเติม es เช่น
cry
try
fly

cries
tries
flies

กริ ยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็ นสระ a, e, i, o, u
ให้เติม s เช่น
play
obey
destroy
buy

plays
obeys
destroys
buys
เมื่อเข้ ำใจหลักกำรเติม s หรือ es
ท้ ำยคำกริยำที่ใช้ กับประธำนเอกพจน์
แล้ ว เด็ก ๆ ลองศึกษำตัวอย่ ำงประโยค
ในหน้ ำถัดไปนะคะ
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มำดูตัวอย่ ำงกันเลย

Examples
John normally has spaghetti for breakfast.
The sun rises every day.
Mary works at the bank.
He always goes to school early.
That dog barks every day.
A baby always cries in the evening.
Peter plays football after school on Tuesday.
My mother buys fruit in the morning every day.
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เด็ก ๆ สังเกตว่า เราจะพบคาเหล่านี้ ทีท
่ าหน้าที่
บอกความถีบ
่ ่อย ๆ ในประโยคแบบนีด
้ ว
้ ย

always

เสมอ ๆ

every day

ทุกวัน

sometimes

บางครัง้

every month

ทุกเดือน

usually

เป็นประจา

every week

ทุกอาทิตย์

generally

โดยปกติ

never

ไม่เคย

often

บ่อย ๆ

Examples
You always sleep in class.
What do you normally do after lunch?
What do you usually do after school?
I often go to the library. I read books to
prepare for the exam.
I generally go to the playground and play with other friends.
What about you?
I always watch T.V. and sometimes play
video games until midnight.

Exercise 5
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Complete the sentences below.
เด็ก ๆ จงเติมคํากริยาให้ ถูกต้ องตามประธานของประโยคนะคะ
Example They (come) here every day.

They come here every day.
1. They (run) to school every day.
…………………………………………………………
2. A teacher (write) on the blackboard every day.
…………………………………………………………
3. We (live) in Thailand.
…………………………………………………………
4. You (sing) in your bathroom every morning.
…………………………………………………………
5. He usually (watch) T.V. until midnight.
…………………………………………………………
6. Roger (wash) his hands every day.
........................................................................................
7. Roger normally (do) his homework after school.
.......................................................................................
8. Micky never (read) books.
.......................................................................................
คะแนนเต็ม 8 คะแนน คะแนนที่ได้ ….… คะแนน
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รู้มั ้ยจ้ ะว่า verb to be ที่เราเห็นในประโยคอยูบ่ อ่ ย ๆ นั ้น
คือ Present Simple Tense นัน่ เอง ซึง่ verb to be
(is, am, are) ใช้ ต่างกันตามประธานของประโยคต่อไปนี ้

ประธำนเอกพจน์
He
She
It
A man
John

ใช้ กบั is

ประธำน
I
ใช้ กบั am
ประธำนพหูพจน์
You
We
They
The doctors
Nancy and Tony

ใช้ กบั are
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ตัวอย่ ำงประโยค
She is pretty.
John is a boy.
I am a student.
You are smart.
The doctors are clever.
verb to be ในโครงสร้ างประโยค Present Simple Tense มีหลักการใช้ ดังต่อไปนี ้
1. to be + adjective หมายถึง การใช้ verb to be ตามด้ วยคาคุณศัพท์ เช่น
I am happy.
You are smart.
They are lazy.
That dog is fierce.
She is pretty.
2. to be + complement หมายถึง การใช้ verb to be ตามด้ วยคานามและส่วนขยายประโยค
เพื่อให้ ประโยคสมบูรณ์ขึ ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1 ประธาน + verb to be ตามด้ วยคานาม เช่น
I am an actress.
She is a nurse.
His father is an engineer.
They are soccer players.
2.2 ใช้ ในรูปของประโยค There is / There are ตามด้ วยคานามและส่วนขยายประโยค เช่น
There is a pen on the table.
There are five books in a backpack.
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กำรสร้ ำงประโยคปฏิเสธ
ถ้ าเราจะเปลี่ยนรูปประโยคบอกเล่า ให้ เป็ นประโยคปฏิเสธ สามารถทาได้ ง่ายๆ คือ ให้ นา not
มาวางไว้ หลัง verb to be (is, am, are) ดังนี ้
ประโยคบอกเล่ ำ
I am a boy.
He is diligent.
You are short.
Nick is a policeman.
The dogs are fierce.
There is an umbrella on the wall.
There are seven days in a week.

ประโยคปฏิเสธ
I am not a boy.
He is not diligent.
You are not short.
Nick is not a policeman.
The dogs are not fierce.
There is not an umbrella on the wall.
There are not seven days in a week.

เด็ก ๆ จ้ ะ รูปย่อปฏิเสธ ของ verb to be มีดงั นี ้
am not
รูปย่อคือ
’m not
is not
รูปย่อคือ
isn’t
are not
รูปย่อคือ
aren’t
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ส่วนประโยคคาถาม ก็ไม่ยากจ้ ะ แค่ย้าย verb to be มาวางไว้ หน้ าประธานของประโยค
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
I am beautiful.
=
Am I beautiful?
He is a doctor.
=
Is he a doctor?
They are tall.
=
Are they tall?
ถ้ าเป็ นโครงสร้ างประโยค There is / There are ให้ เปลี่ยนเป็ น Is there / Are there
แล้ วตามด้ วยประธานของประโยค ดังนี ้
There is a book on the desk.
= Is there a book on the desk?
There are many apples in the basket. = Are there many apples in the basket?
คราวนี ้มาดูตวั อย่างประโยคคาถาม และวิธีการตอบคาถามแบบ short answer เช่น
Am I beautiful?
Yes, you are. / No, you aren’t.
Is he a doctor?
Yes, he is. / No, he isn’t.
Are you happy?
Yes, I am. / No, I’m not.
Are they tall?
Yes, they are. / No, they aren’t.
Is there a book on the desk?
Yes, there is. / No, there isn’t.
Are there many apples in the basket? Yes, there are. / No, there aren’t.
เด็ก ๆ หน้ าต่อไป พวกเราจะได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
การใช้ verb to do ในโครงสร้ างประโยค
Present Simple Tense นะคะ
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เด็ก ๆ สงสัยรึเปล่าว่า เราจะสามารถสร้ างรูปประโยค
บอกเล่านี้ หรื อที่เรียกว่า ประโยค Present Simple Tense
ให้ เป็ นประโยคปฏิเสธ หรื อ ประโยคคําถามได้ อย่ างไร

การสร้างประโยคคําถามและปฏิเสธ โดยใช้ do หรื อ does ตามหลักที่วา่
การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็ นคําถามและปฏิเสธนั้น ถ้าไม่มีกริ ยาช่วย
(is, am, are, can, should, must) ในประโยค ให้เอา verb to do มาใช้แทน
ดังนี้
ประธำนพหูพจน์
I
You
We
They
The boys
Bob and Peter

ใช้

do , don’t

ประธำนเอกพจน์
He
She
It
A girl
Mary

ใช้

does , doesn’t

การสร้ างประโยคปฏิเสธและคําถาม
ตัวอย่ างประโยค การใช้
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Does และ doesn’t

The boy drinks milk. (ประโยคบอกเล่ า)
The boy doesn’t drink milk. (ประโยคปฏิเสธ)
Does the boy drink milk? (ประโยคคําถาม)

หลักการใช้ Does
สร้ างประโยคคําถาม
1. ให้ ดูประธานของประโยคบอกเล่า ถ้ าประธานเป็ นเอกพจน์ ให้ ใช้ Does ขึน้ ต้ นประโยคคําถาม
ตามด้ วยประธานของประโยค แล้วตามด้ วยกริยาแท้ ทไี่ ม่ เติม s หรื อ es
(จากตัวอย่ างประโยคบอกเล่า ประธานคือ The boy เป็ นเอกพจน์ จึงต้ องใช้ Does ขึน้ ต้ น
ประโยคคําถาม ส่ วนกริยาแท้ คือ drink ไม่ ต้องเติม s)
2. หรื อดูกริยาแท้ ในประโยคบอกเล่า ถ้ ากริยาแท้ เติม s หรื อ es เมื่อสร้ างเป็ นประโยคคําถามให้ ใช้
Does ขึน
้ ต้ นประโยค ส่ วนกริยาแท้ ให้ ตัด s หรื อ es ทิง้
(จากตัวอย่ างกริยาแท้ ในประโยคบอกเล่าคือ drinks จึงใช้ Does ขึน้ ต้ นประโยค ส่ วนกริยา
แท้ คือ drink ให้ ตัด s ทิง้ )

หลักการใช้ doesn’t
สร้ างประโยคปฏิเสธ
1. ให้ ดูประธานของประโยคบอกเล่า ถ้ าประธานเป็ นเอกพจน์ ให้ เติม doesn’t หน้ ากริยาแท้
ทีต่ ดั s หรื อ es ทิง้
(จากตัวอย่ างประธานคือ The boy เป็ นเอกพจน์ แล้วเติม doesn’t หน้ ากริยาแท้ คือ drink)
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ลองมาดูตวั อย่ างประโยคกันนะคะ
She watches this programme every day.
She doesn’t watch this programme every day.
Does she watch this programme every day?

A girl sings well.
A girl doesn’t sing well.
Does a girl sing well?

Mary lives here.
Mary doesn’t live here.
Does mary live here?
It eats a rat.
It doesn’t eat a rat.
Does it eat a rat?

ตัวอย่ างประโยคการใช้ Do และ don’t
We go to school on Mondays. (ประโยคบอกเล่ า)
We don’t go to school on Mondays. (ประโยคปฏิเสธ)
Do we go to school on Mondays? (ประโยคคําถาม)
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หลักการใช้ Do
สร้ างประโยคคําถาม
1. ให้ ดูประธานของประโยคบอกเล่า ถ้ าประธานเป็ นพหูพจน์ ให้ ใช้ Do ขึน้ ต้ นประโยค
ตามด้ วยประธาน แล้วตามด้ วยกริยาแท้ ทไี่ ม่ เติม s หรื อ es
(จากตัวอย่ างประโยคบอกเล่า ประธานคือ We เป็ นพหูพจน์ จึงต้ องใช้ Do ขึน้ ต้ น
ประโยคคําถาม ส่ วนกริยาแท้ คือ go ไม่ ต้องเติม es)
2. หรื อดูกริยาแท้ ในประโยคบอกเล่า ถ้ ากริยาแท้ไม่ เติมอะไรเลย เมื่อสร้ างเป็ นประโยคคําถาม
ให้ ใช้ Do ขึน้ ต้ นประโยค แล้วตามด้ วยกริยาแท้ ตัวเดิมไม่ เปลีย่ นแปลง
(จากตัวอย่ างกริยาแท้ ในประโยคบอกเล่าคือ go จึงใช้ Do ขึน้ หน้ าประโยค ส่ วนกริยาแท้
ใช้ go ตัวเดิม)

หลักการใช้ don’t
สร้ างประโยคปฏิเสธ
1. ให้ ดูประธานของประโยคบอกเล่า ถ้ าประธานเป็ นพหูพจน์ ให้ เติม don’t หน้ ากริยาแท้
ทีไ่ ม่ เติม s หรื อ es
(จากตัวอย่ างประธานคือ We เป็ นพหูพจน์ แล้วเติม don’t หน้ ากริยาแท้ คือ go)

ลองมาดูตวั อย่ างประโยคกันนะคะ
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They speak English.
They don’t speak English.
Do they speak English?

I read every day.
I don’t read every day.
Do I read every day?

We learn English today.
We don’t learn English today.
Do we learn English today?

The boys play football.
The boys don’t play football.
Do the boys play football?

มีข้อสั งเกตจ๊ ะเด็ก ๆ ประโยคคําถามทีใ่ ช้
Do และ Does ขึน้ ต้ นประโยคนั้น
คํากริยาแท้ ไม่ ต้องเติม s หรื อ es นะจ๊ ะ

Exercise 6

36

Complete the sentences with do or does.
ให้ เด็ก ๆ เติม do,does ในช่ องว่ างให้ ถูกต้ อง
อย่ ำลืมนะ ถ้ ำขึน้ ต้ นประโยคต้ องเขียนเป็ นตัวอักษรพิมพ์ ใหญ่ นะจ๊ ะ
Example

Does he sing well?
……………
1. ……………… it fly well?
2. ……………… you learn Chinese?
3. ……………… he understand English?
4. ……………… they hear the teacher?
5. ……………… she wash her clothes well?
6. When ……………… the sun rise?
7. Where …………… the boys live?
8. What …………… she like?
9. Where …………… you go every day?
10. Where ……………… they work?
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ ….… คะแนน
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เด็ก ๆ ในการทําเป็ นประโยคปฏิเสธ
เด็ก ๆ ก็สามารถนํา not ไปเติมหลัง do หรื อ does
ได้ เลยเช่ น do not หรื อ does not
นอกจากนี้ ยังเขียนเป็ นรูปย่ อได้ โดย
do not – don’t
does not – doesn’t

Exercise 7
Complete the sentences.
ให้ เด็ก ๆ เติม do not, does not ในช่ องว่ างให้ ถูกต้ อง ( สามารถใช้ รูปย่อได้ นะจ๊ ะ)
do not
Examples I ………………….
like dogs.
don’t
หรื อ I ………………….
like dogs.

1. She …………………… sleep here.
2. They ………………… sing well
3. They ……………… open the windows every night.
4. He ……………… know my friends.
5. We ……………………. go there every day.
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ ….… คะแนน
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Exercise 8
Fill the words under the pictures.
นําคําศัพท์ ในตาราง มาเติมให้ ตรงกับรู ปภาพ
studious
dance
lunch

library
playground
rise

Example

happy
wash
exam

sing
cry
read
sleep

คะแนนเต็ม 12 คะแนน คะแนนที่ได้ ….คะแนน

read

--------

-------------

----------

Exercise 9

39
Fill in the columns.
ให้ เด็ก ๆ เลือกกลุ่มคาด้ านล่างมาเติมลงในคอลัมน์เพื่อบอกลักษณะนิสยั ของ Roger และ
Micky จากเนื ้อเรื่ องให้ ถกู ต้ อง คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ ……. คะแนน
Roger

Micky

1. always goes to the library

1. always sleeps in the class

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

always sleeps in the class
always goes to the library
reads books to prepare for the exam
is diligent
doesn’t pay any attention in class
goes to the playground
does homework and housework
plays with other friends
watches T.V. and plays video games
can do the exam easily
passes the exam
fails the exam

Exercise 10
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Complete the story by choosing the words, phrases and
sentences in the box below.
ให้เด็ก ๆ เลือกคา กลุม่ คา และประโยค a - k ที่กาหนดให้ในตาราง มาเติมเนือ้ เรื่องให้สมบูรณ์
a. could do
b. I watch T.V. and play video games until midnight.
c. You will get in trouble if you don’t pay any attention in class.
d. happy
e. What do you normally do after school?
f. could not do
g. Roger met Micky on the way.
h. Micky, you always sleep in the class.
i. I always go to the library and read books to prepare for the exam.
j. did not pass the exam
k. I go to the playground and play with other friends.
Roger met Micky on the way.
It was the first day of school. (g)
……………………………………………………………………
In the classroom,
Roger looked at Micky and said, “ ………………………………………………………………………..…………”
“…………………………………………………………………….” During the lunch break, they talked together.
Micky said, “ …………………………………………………………………………………….”,but Roger said,
“…………………………………………………………………………” After the afternoon class, Micky talked
with Roger. “………………………………………………………………………..” Roger answered,
“I do my homework and housework.” “What about you?”,asked Roger.
Micky answered,“………………………………………..…………………” When it was time for the exam.
Roger …………………………………………………it easily, but Micky ………………………………………….… the exam.
Then it was time for the exam result. Micky ………………………………………………………….. so he cried,
while Roger was very …………………………………………………………… because he passed.

คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ ……. คะแนน
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Super Diligent Roger
หมาน้ อยโรเจอร์ จอมขยัน

วันแรกของการไปโรงเรียน มิคกีไ้ ด้ พบกับโรเจอร์ ทั้งสองเป็ นเพื่อนกัน
และเรียนห้ องเดียวกัน ในห้ องเรียนมิคกีม้ กั จะแอบหลับอยู่เสมอโดยไม่ สนใจบทเรียน
ทีค่ ุณครู สอน ตอนพักกลางวันหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ โรเจอร์ มักจะเข้ าห้ องสมุด
เพื่อทบทวนบทเรียน ในขณะทีม่ คิ กีจ้ ะออกไปเล่นกับเพื่อนคนอื่น ๆ ทีส่ นามเด็กเล่น
หลังเลิกเรียนเมื่อโรเจอร์ ทาํ การบ้ านเสร็จแล้ ว ก็มักจะช่ วยพ่อแม่ ทาํ งานบ้ านเสมอ ๆ
แต่ มคิ กีเ้ อาแต่ ดูโทรทัศน์ และเล่นเกมจนดึก
เมื่อถึงเวลาสอบ มิคกีท้ าํ ข้ อสอบไม่ ได้ เพราะไม่ เคยสนใจการเรียนเลย ในขณะที่
โรเจอร์ ทาํ ข้ อสอบได้ และสอบผ่ านในทีส่ ุ ด เนื่องจากขยันทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ
มิคกีเ้ สี ยใจทีท่ าํ ข้ อสอบไม่ ผ่าน จึงตั้งใจว่ าต่ อไปนีจ้ ะตั้งใจเรียนและขยันทบทวนบทเรียน
เสมอ ๆ

แบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
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จำกกำรเรียนด้ วยหนังสือส่ งเสริมกำรอ่ ำนภำษำอังกฤษ ชุด นิทำนส่ งเสริมคุณธรรม
เล่ มที่ 1 เรื่อง Super Diligent Roger หลักไวยำกรณ์ เรื่อง Present Simple Tenseและกำรอ่ ำนจับใจควำม
Choose the best correct answer.
คำชี้แจง เลือกคาตอบที่ถกู ต้ องที่สดุ เพียงคาตอบเดียว แล้ วกากบาท X ทับข้ อที่เลือก
ตัวอย่าง 0. The boy sometimes ……………….. on the table.

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนที่ได้ … คะแนน

a. sit
b. sat
d. is sitting
Xc. sits
1. He never ……………… in Phuket.
a. live
b. lives
c. is living
d. lived
2. A pilot ……………… to Europe once a week.
a. fly
b. is flying
c. doesn’t fly
d. don’t fly
3. ………….. they often play football in the field?
a. Do
b. Does
c. Is
d. Are
4. We ……………… rice and pork once a week.
a. buy
b. buys
c. are buying
d. bought
Items 5 – 10. Read the passage then answer the questions.
Tom works at a bank. He is the manager. He starts to work at 8:00 a.m. every day. He finishes
working at 6:00 p.m. every day. He lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother
and sister also work at the bank, but they do not live close to the bank. They drive their cars to work.
Tom helps all the workers and tells them what to do in the bank. So all the workers love their boss.
Tom likes his job. He is also very good at his job. Many customers like Tom, and they ……(9)…… hello
to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy.
Tom really likes his job.
vocabulary
manager (n.) ผูจ้ ดั การ
finish (v.) เสร็ จ
also (adv.) อีกด้วย
boss (n.) เจ้านาย
worker (n.) คนงาน
customer (n.) ลูกค้า
feel (v.) รู ้สึก
really (adv.) จริ ง ๆ
feel (v.) รู ้สึก

แบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) ต่ อ
5. Where does Tom work?แบบทดสอบก่ อนเรี ยน (Pretest) ต่ อ
at a school
5. a.Where
does Tom work? b. at a bank
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c.a. atevery
a market
d. at a hospital c. manager
day
b. at a bank
d. the boss
6.6. What
Whatdoes
doesTom
Tomdo?
do?
a.a. the
teacher
b. the customer c. a manager
a teacher
b. a customer
d. a merchant
the does
manager
7. c.How
he go to work? d. the merchant
7. How
a. bydoes
car he go to work?
b. by bus
c. by van
d. walk
car
8. a.Heby……………..
his job. b. by bus
c.a. bylikes
van
b. help d. on foot
c. feel
d. talk
8.9. He
hisTom,
job. and they ……………… hello to him.
Many……………..
customers like
a.a. likes
speak
b. say b. comes
c. answer
d. write
10. c.Thefeels
word “him” in line 5 referd.to?talks
9. Many
and they ………………
hellobrother
to him.and sister d. Tom
a. thecustomers
workers like Tom,
b. customers
c. his
a. speak
b. say
c. answer
d. write
10. The word “him” in line 6 refers to?
a. the workers
b. customers
c. his brother and sister
d. Tom
………………………………………………………………………………………………………………

เฉลยแบบทดสอบก่ อน -หลังเรี ยน (Pretest - Posttest)
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จำกกำรเรียนด้ วยหนังสือส่ งเสริมกำรอ่ ำนภำษำอังกฤษ ชุด นิทำนส่ งเสริมคุณธรรม
เล่ มที่ 1 เรื่อง Super Diligent Roger หลักไวยำกรณ์ เรื่อง Present Simple Tense
และกำรอ่ ำนจับใจควำม
____________________________________________________________________________

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

Answer Key
Volume 1

Exercise 1
library
exam
easily
result
playground
Exercise 2
Nice to meet you.
ยินดีทไี่ ด้ ร้ ู จัก
What about you?
แล้วเธอล่ะ

Exercise 3
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attention
prepare
housework
lesson
fail
You will get in trouble.
เธอจะลําบากนะ

4
4

5

Exercise 4

46

1. He always sleeps in the class.
2. Roger normally goes to the library to study the lessons.
3. No, he doesn’t.
4. Micky watches T.V. and plays video games until midnight.
5. He does his homework and the housework.

Exercise 5
1. They run to school every day.
2. A teacher writes on the blackboard every day.
3. We live in Thailand.
4. You sing in your bathroom every morning.
5. He usually watches T.V. until midnight.
6. Roger washes his hands every day.
7. Roger normally does his homework after school.
8. Micky never reads books.

Exercise 6
1. Does it fly well?
2. Do you learn Chinese?
3. Does he understand English?
4. Do they hear the teacher?
5. Does she wash her clothes well?
6. When does the sun rise?
7. Where do the boys live?
8. What does she like?
9. Where do you go every day?
10. Where do they work?

Exercise 7

47

1. She does not sleep here. หรื อ She doesn’t sleep here.
2. They do not sing well. หรื อ They don’t sing well.
3. They do not open the windows every night. หรื อ
They don’t open the windows every night.
4. He does not know my friends. หรื อ He doesn’t know my friends.
5. We do not go there every day. หรื อ We don’t go there every day.

Exercise 8

studious

lunch

playground
playground
playground
playground

sing

happy

cry

library

sleep…
………
exam

dance

……………
..

wash

rise

ตำรำงบันทึกคะแนนก่ อนเรี ยน - หลังเรี ยน
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จำกกำรเรียนด้ วยหนังสือส่ งเสริมกำรอ่ ำนภำษำอังกฤษ ชุด นิทำนส่ งเสริมคุณธรรม
วิชำ อ 21102 ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน 2 ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 1
เล่ มที่ 1 เรื่ อง Super Diligent Roger
Name ………………………………………………………… Class ………… Number ………..
รำยกำร
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ระดับคุณภาพ

คะแนนเต็ม
10
10

คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน
(ผ่าน / ไม่ผา่ น)
เกณฑ์ กำรประเมิน/ระดับคุณภำพ
ระดับคะแนน
9 - 10
7-8
5-6
0-4

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

เกณฑ์ กำรผ่ ำน นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ ระดับคุณภำพตัง้ แต่ ระดับปำนกลำงขึน้ ไป

ตำรำงบันทึกคะแนนแบบฝึ กหัด
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จำกกำรเรียนด้ วยหนังสือส่ งเสริมกำรอ่ ำนภำษำอังกฤษ ชุด นิทำนส่ งเสริมคุณธรรม
วิชำ อ 21102 ภำษำอังกฤษพืน้ ฐำน 2 ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 1
เล่ มที่ 1 เรื่อง Super Diligent Roger
Name ………………………………………………………… Class ………… Number ………..
รำยกำร
คะแนนเต็ม
Exercise 1
10
Exercise 2
3
Exercise 3
4
Exercise 4
5
Exercise 5
8
Exercise 6
10
Exercise 7
5
Exercise 8
12
Exercise 9
10
Exercise 10
10
รวม
77
คิดเป็ นร้ อยละ
(คะแนนที่ได้ x 100)
_____________
_____ 77
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
(ผ่าน / ไม่ผา่ น)
เกณฑ์ กำรประเมิน/ระดับคุณภำพ
ระดับคะแนน
ร้ อยละ
62 - 77
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
54 - 61
ร้ อยละ 70 - 79
47 - 53
ร้ อยละ 60 - 69
39 - 46
ร้ อยละ 50 - 59
0 - 38
ต่ากว่าร้ อยละ 50
เกณฑ์ กำรผ่ ำน นักเรียนได้ ระดับคุณภำพตัง้ แต่ ระดับปำนกลำงขึน้ ไป

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
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Exercise 9

Roger

Micky

1. always goes to the library

1. always sleeps in the class

2. reads books to prepare

2. doesn’t pay any attention

for the exam

in class

3. is diligent

3. goes to the playground

4. does homework and

4. plays with other friends

housework
5. can do the exam easily
6. passes the exam

5. watches T.V. and plays
video games
6. fails the exam

Exercise 10

49

playground
Roger met Micky on the way.
It was
the first day of school. (g)
………………………………………………………
playground
In theplayground
classroom, Roger looked at Micky and said,
playground
“(h)
Micky, you always sleep in the class.”
………………………………………………………………………….
(c) You will get in trouble if you don’t pay any attention in class.
“………………………………………………………………………………………………………………….....”
During the lunch break, they talked together. Micky said,
(k)I go to the playground and play with other friends. ”
“……………………………………………………………………………………………….…….
always go to the library and read books
,but Roger said,“ (i)I
……………………………………………………………………………..
to prepare for the exam.” After the afternoon class,
……………………………….……………
(e) What do you normally do after school?
Micky talked with Roger.“….……………….…………………………………………………..…..”
Roger answered, “I do my homework and housework.”
“What about you?” ,asked Roger.
“(b) I watch T.V. and play video games until midnight.”
Micky answered,………………………………………………………………………………………………
(a) could do it easily,
When it was time for the exam. Roger …………………….
(f) could not do the exam. Then it was time for the exam
but Micky ……………………………
(j) did not pass the exam so he cried,
result. Micky ……………………………..………………
d) happy because he passed.
while Roger was very (……………….

Mmmmmmmm

หนังสือ :

Super Diligent Roger

ผูแ
้ ต่ง

: นางสาววาสนา พวงแก้ว

วาดภาพโดย

: นายปกรณ์ ตั้งประสาทวงศ์

ประวัตผ
ิ แ
ู้ ต่ง
ชือ
่

นางสาววาสนา พวงแก้ว

วุฒก
ิ ารศึกษา

ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

ตาแหน่ง
สถานทีท
่ างาน

ครู

วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประวัตผ
ิ ว
ู้ าดภาพ

ชือ
่
วุฒก
ิ ารศึกษา

นายปกรณ์ ตั้งประสาทวงศ์
ศบ. (ศิลปบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บรรณำนุกรม
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กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551. กรุงเทพ ฯ :
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_____________. กำรจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก. กรุงเทพ ฯ : คุรุสภาลาดพร้ าว, 2542.
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