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ค าช้ีแจง 
 

 แบบฝึกทกัษะน้ีเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ   
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1.  แบบฝึกทกัษะมีจ านวนทั้งหมด  4   ชุด ชุดละ  4  เล่ม  รวม  16  เล่ม  
    ประกอบดว้ย  
      ชุดท่ี  1   Let’s  Go Shopping  
      ชุดท่ี  2   Good  Health  
      ชุดท่ี  3   Animals   
      ชุดท่ี  4   Wonderful  Chumphon 
2. แบบฝึกชุดน้ีเป็นแบบฝึกทกัษะชุดท่ี  4   Wonderful  Chumphon   
      มีจ  านวน  4  เล่ม  ประกอบดว้ย   
 เล่มท่ี 1    เร่ือง  Mu  Ko  Chumphon  National  Park  
 เล่มท่ี 2    เร่ือง  The  Boat  Racing  in  Chumphon 
 เล่มท่ี 3    เร่ือง   Chumphon  Health  Park 
 เล่มท่ี 4    เร่ือง  Do  you  know  Chumphon  well  ? 
3. แบบฝึกทกัษะในแต่ละชุด  จะท าแบบทดสอบก่อนเรียนในเล่มท่ี   1  และ 
      ท าแบบทดสอบหลงัเรียนในเล่มท่ี  4 
4.   แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษเล่มน้ี   มีส่วนประกอบ 
      ดงัน้ี 

  4.1  ช่ือชุดแบบฝึก 
  4.2  ตวัช้ีวดั 
  4.3  โครงสร้างเน้ือหา 
  4.4  แบบฝึกทกัษะ 
  4.5  เฉลยแบบฝึกทกัษะ 
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ค าน า 
 

 โลกในปัจจุบนัเป็นยคุแห่งขอ้มูลข่าวสาร  ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีมีความส าคญัและ
จ าเป็นตอ้งใช้ในการส่ือสารเป็นอย่างยิ่ง    จึงควรท่ีจะตอ้งฝึกฝนให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางภาษา     เพื่อใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ        การอ่าน
เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้   และพฒันาคุณภาพชีวิต   ซ่ึงนอกจากจะท าให้
เกิดความรู้แล้ว  ยงัก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน   ช่วยส่งเสริมให้ผูอ่้านมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ ไดแ้นวคิดในการด าเนินชีวิต  การอ่านยงัเป็นหวัใจของการศึกษาทุกระดบัและยงัเป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 

ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด      ส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ   ทั้งน้ีเพราะโอกาสท่ีจะใช้ทกัษะการฟังการพูดและการเขียนภาษาองักฤษ
นอ้ยกวา่การอ่าน  ความเขา้ใจเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของการอ่าน  การอ่านท่ีดีผูเ้รียน
จะตอ้งสรุปสาระส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ แต่จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบวา่ผูเ้รียน
ไม่เขา้ใจในสารท่ีอ่าน    บอกใจความส าคญัและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้     ซ่ึงเป็นปัญหา
ต่อการเรียนรู้และการส่ือสารทางภาษา      

แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ   ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ชุดน้ี   จดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นส่ือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และแก้ปัญหานักเรียนท่ีขาดทกัษะ
ความเขา้ใจในการอ่าน  โดยจดัท าข้ึนจ านวน   4  ชุด   ชุดละ  4  เล่ม   รวม  16  เล่ม  ซ่ึงแบบฝึก
ทกัษะแต่ละเล่ม   ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านได้จากการท ากิจกรรมและ
เฉลยทา้ยเล่ม ผูเ้รียนจะได้ฝึกฝนจากกิจกรรมจนเกิดทกัษะและความเขา้ใจในการอ่านที่สูงข้ึน
ตามล าดบั   กิจกรรมในแบบฝึกทกัษะยงักระตุน้ให้ผู เ้ รียนมีเจตคติที ่ดีต ่อการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ  มีนิสัยรักการอ่านซ่ึงการอ่านที่ดีนั้นจะน าผู เ้รียนไปสู่ทกัษะการพูดและการ
เขียนท่ีดีเช่นเดียวกนั   ด้านผูส้อนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อไป 

 

 

                                                                                                   สุทาทิพย ์  สุขวสุิทธ์ิ
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ค าแนะน าการใช้ส าหรับครู 
 

1.  แบบฝึกทกัษะน้ีมีจ  านวนทั้งหมด  4  ชุด ชุดละ 4  เล่ม  รวม 16  เล่ม  
 2.  แบบฝึกทกัษะชุดน้ีเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ 
                 ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   ชุดท่ี  4  Wonderful  Chumphon      
                 เล่มท่ี  1  เร่ือง  Mu  Ko  Chumphon  National  Park    
 3.  แบบฝึกทกัษะเล่มน้ี  ประกอบดว้ย 
  3.1  ช่ือชุดแบบฝึก 
  3.2  ตวัช้ีวดั 
  3.3  โครงสร้างเน้ือหา 
  3.4  แบบฝึกทกัษะ 
  3.5  เฉลยแบบฝึกทกัษะ 
 4.  ควรศึกษาค าแนะน าในการใชแ้บบฝึกก่อนใชทุ้กเล่ม 

 5.  เตรียมอุปกรณ์การฝึกล่วงหนา้ก่อนสอนทุกคร้ัง  เช่น ชุดฝึกทกัษะ 
                 แบบทดสอบ  แบบสังเกต  ใหพ้ร้อมเพื่อความสะดวกในการใช ้

            6.  อธิบายใหน้กัเรียนทราบถึงความส าคญัของแบบฝึกแต่ละคร้ังเพื่อใหน้กัเรียน 

                 เห็นประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการฝึก 
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ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน 

 
1.  แบบฝึกทกัษะน้ีมีจ  านวนทั้งหมด  4  ชุด ชุดละ 4  เล่ม  รวม 16  เล่ม  

 2.  แบบฝึกทกัษะชุดน้ีเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ 
                ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   ชุดท่ี   4    Wonderful  Chumphon     
                 เล่มท่ี  1   เร่ือง  Mu  Ko  Chumphon National  Park   
 3.  ขั้นตอนการใชแ้บบฝึก 
  3.1  ศึกษาและท าความเขา้ใจจุดประสงคข์องการท าแบบฝึก 
  3.2  ท าแบบฝึกทกัษะอยา่งรอบคอบและตั้งใจ โดยแบบฝึกแต่ละเร่ือง 
ประกอบดว้ยกิจกรรม  3  ขั้นตอน ไดแ้ก่  Pre – reading, While  - reading , และ  
 Post – reading   ใหน้กัเรียนท าทีละ  1   กิจกรรมตามล าดบั  
  3.3  ตรวจค าตอบกบัเฉลยในภาคผนวก 
  3.4  ตรวจค าตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเม่ือเรียนจบ 
ในแต่ละชุดเพื่อวดัความรู้ท่ีพฒันาข้ึนในเร่ืองนั้น  ๆ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 เม่ือนกัเรียนไดท้ าแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษชุดน้ี  
 ครบทุกเล่ม   นกัเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมดงัน้ี 

1.  บอกความหมายค าศพัทจ์ากเร่ืองท่ีอ่านได ้
2.  บอกรายละเอียดขอ้มูลและระบุใจความส าคญัจากขอ้ความท่ีอ่านได ้ถูกตอ้ง 
3.  ตอบค าถามและตีความจากบทอ่านไดถู้กตอ้ง 
4.  เติมค า  ขอ้มูลลงในแผนภูมิได ้
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โครงสร้างเนือ้หา 
แบบฝึกทักษะการอ่านเพือ่ความเข้าใจภาษาองักฤษ     

ชุดที่ 4  Wonderful   Chumphon 
เล่มที ่ 1  เร่ือง   Mu  Ko  Chumphon  National  Park 

 

สาระที ่ 1    
 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  (Communication) 

มาตรฐานที ่ ต 1.1 
เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

มาตรฐานที ่ ต 4.2 
ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

ตัวช้ีวดั 

1.  เลือก/ ระบุประโยค หรือขอ้ความสั้น ๆ  ตรงตามภาพ  สัญลกัษณ์  หรือเคร่ืองหมายท่ีอ่าน 

2.  บอกใจความส าคญัและตอบค าถามจากการฟังและอ่าน  บทความ  บทสนทนา   นิทานง่าย ๆ   
     และเร่ืองเล่า 
3.  ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลต่าง  ๆ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบ เร่ือง กลยุทธ์การอ่าน กจิกรรมการฝึก 

1. บอกความหมายค าศพัท ์

    จากเร่ืองท่ีอ่านได ้
2.  บอกรายละเอียดขอ้มูล 
     และระบุใจความส าคญั 

    จากขอ้ความท่ีอ่านได ้ 
    ถูกตอ้ง 
3.  ตอบค าถามและตีความ 
    จากบทอ่านไดถู้กตอ้ง 
4.  เติมค าศพัท ์
     ลงใน แผนภูมิได ้

Text Mu  Ko  
Chumphon  

National  
Park 

1. Scanning 
2. Guessing   
the  meaning  
from  the  context 
3. Reading   
for   details 
 

Pre-reading 
1. Asking  and  answering 
2.  Predicting 
While-reading 
1.  Identifying by  putting  
     the  main  point 
2.  Specifying  the  information 
Post-reading 
1.    Completing  diagram 
 

 



 8  

 

 

 

Read the  text, and  do  the  activities  
from worksheet 1.1- 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OK! Let’s start now. 
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แบบทดสอบก่อนเรียนชุดที ่ 4   Wonderful  Chumphon 
Part  A. Directions  :  Read  the  text  and  choose  the  best  answer.  ( 1-10 ) 
 

Thungwualaen   Beach 
 Thungwualaen  Beach   is  one  of  the  famous  beaches  in  Chumphon.   
It  is  located  in  Pathio  district  north  of  Chumphon  province.   It  is  about  16  
kilometers  from  Chumphon   town.  There  is  a long  white  beach. Tourists  can  see  
the  underwater  world.  There  are  underwater  caves    and  beautiful  coral  reefs.     
It is  perfect  for  diving.   The  beach  is  white  and  clean.  There  are  many  popular  
restaurants  and   resorts  for  tourists  both  Thais  and  foreigners.There  are  the rental 
boats   for  tourists  who  would  like  to  travel  to  the  islands. They  can  contact  
Laem  Thong  Chumphon  company   to  reserve  rooms  at  the  resort.   
Tel. (077) 501646  

Adapted  from  :   http: www.moohin.com. [2552,  ตุลาคม  30] 
 

 
1.     Steve   :   What  are  these ? 
                                    Mary   :    They  are .................................. 
       a.  rocks 
       b.  shells 
       c.  turtles 
       d.  coral  reefs 
2.     Steve   :   Where  are  you  going ? 
                                   Mary   :      I ’m  going   to   the ..................... 
       a.  hill 
       b.  pond 
       c.  beach 
       d.  river 
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3.     Steve   :   Where  will   you  stay  at  the  beach ? 
                                    Mary   :   I  will  stay  at  a .................................. 
       a.  shop 
       b.  market 
       c.  house 
       d.  resort 
4.  Where  is  Thungwulaen  Beach  ?    It’s   in   ........................district. 
       a.  Sawi 
       b.  Pathio 
       c.  Thasae 
       d.  Muang 
5.  Which  sentence   is  false  about  Pathio  district  ? 
       a.  Pathio  is  next  to  the  sea. 
       b. Thungwualaen   Beach  is in  Pathio  district. 
       c.  Pathio  is  in  the  north  of  Chumphon  town. 
       d.  Pathio   is  in  the  south  Chumhon  town. 
6.  How  can  tourists  go  to  this  beach ?   They  can  go  there  .................... 
       a.  by  car 
       b.  by  boat 
       c.  by  train 
       d.  by  plane 
7.  What  can  tourists  do  at  Thungwulaen  Beach  ?    They  can  .................. 
       a.  ski 
       b.  dive 
       c.  raft 
       d.  climb 
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8.  How  can  tourists  travel  to  the  islands  ?  They  can  travel   by  ................... 
       a.  van 
       b.  bike 
       c.  boat 
       d.  motorcycle 
9.  How  can  tourists  contact  the  tour  agent ? They  can  contact  them  by  ............... 
       a.  fax 
       b.  phone 
       c.   letter 
       d.   e - mail 
10.  Which  company  can  tourists  contact  ? 
       a.  Moohin  Group 
       b.  Lom  Phra  Ya 
       c.  Central  World 
       d.  Laem  Thong  Chumphon 
 
Part  B. Directions  :  Read  the  text  and  choose  the  best  answer.  ( 11-20 ) 
 

Lang  Suan  Fruit  Day 
 Lang  Suang  District  is  well  known  by  Thais  and  foreigners. They 

come  to  Chumphon  to  buy  fruit  at  the  large  market.  Lang  Suan  Fruit  Day 
is  held  every  year  during   fruit  season  in  August.  There  are  many  kinds of  
fruit  such  as  rambutan,  durian ,  and  mangosteen.  The  fruit  market  is  on 
Highway  41  about  76  kilometers  from   Chumphon  town. Visitors  can  buy  fresh  
fruit   from  plantations  for  someone  at   home. 
   

Adapted   from  :  http:www.chumphon.go.th.  [2552,  ตุลาคม  30] 
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11.  What  is  the  famous  thing  in  Lang  Suan  district  ? 
       a.  Fruit 
       b.  Rafting 
       c.   Beach 
       d.   Waterfall 
12.  Lang  Suang  District  is  well   known  by  Thais  and  foreigners. 
       What  does  “ well  known ”   mean  ? 
       a.  unseen 
       b.  surprise 
       c.  famous 
       d.  wonderful 
13.  Where  do tourists  buy  some   fresh  fruit  in  Lang  Suan ?  At  a  ............. 
       a.  shop 
       b.  mini- mart 
       c.  fruit  market 
       d.  supermarket 
14.  Which  fruit  isn’t  there  at  Lang  Suan  Fruit  Day  ? 
       a.  apples 
       b.  durians 
       c.   rambutans 
       d.   mangosteens 
15.  How  often  is  Fruit  Day  held  each  year  ? 
       a.  every  day 
       b.  once  a   year 
       c.   twice  a  month 
       d.   three  times  a  week 
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16.  When  is  the  fruit  season  in  Chumphon  ?   It  is  in  ................ 
       a.  July 
       b.  August 
       c.   September 
       d.   October 
17.  They  come  to  Chumphon  to  buy  fruit  at  the  large  market. 
       What  does  “ They ”  refer  to  ? 
       a.  people 
       b.  Thais 
       c.   foreigners 
       d.   Thais  and  foreigners 
18. What  do  people  in  Lang  Suan  do ? 
       a.   cook  food 
       b.  catch   fish 
       c.  keep   animals 
       d.  grow  many  kinds  of  fruit   
19.  What   is   the  weather  like  in  Lang  Suan  ?   It   is   ....................... 
       a.  hot 
       b.  dry 
       c.   wet 
       d.   cold 
20.  If  tourists  visit  Lang  Suan  what  should  they  buy  for  someone  at  home  ? 
       They  should  buy .............................. 
       a.  fruit 
       b.  vegetables 
       c.   sea  food 
       d.   wild  animals 
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Part  1 
Pre - reading 

 
 

 
 

Directions : Discuss  in  groups  and  answer  these  questions. 
 
 

1. Where   is   Mu  Ko  Chumphon  National  Park   ? 
............................................................................................................................... 
 
 
2.   Have  you  ever  been  there   ? 
............................................................................................................................... 
 
 
3.  When  did  you  go  there  ? 
............................................................................................................................... 
 
 
4.   Who  did   you   go   to   the  park  with ? 
.............................................................................................................................. 
 
 
5.    How  did  you    go  to  this  park  ?   
............................................................................................................................... 
 

 

Worksheet  1.1 
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Part  1 
Pre - reading 

 
 

 

Directions :  Can  you  guess ?  What  will  you  see  at    Mu  Ko  Chumphon   
                     National  Park ? Choose  the  pictures  and  put  the number in  the  circle. 

 

1. 
 
 

2. 3. 4. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. 
 
 

7. 8. 9. 10. 

 

Number…. 

Worksheet  1.2 
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Reading  1 

  
 

  

Mu  Ko  Chumphon  National  Park 

 Mu  Ko  Chumphon  National  Park   is  an   interesting   place   in  
Chumphon.  It’s  twenty - one  kilometers  away  from  Chumphon  town.  
The  people  can  get  there  by  bus,  car  and  motorcycle.  Many  people  go  
there  to  relax.   It ’s a  source of  learning  natural  ecosystems  of  students  
and  visitors.  They  can  study  from  the  staff   and   exhibitions.  There  are   
wooden  bridges   and  a  bridge  wire  sling  crosses  to  the  other  side  
 of  the  mangrove  forests. The  activities  for  the  tourists  are  fishing,  
diving,  camping, and  birds  watching.  The  animals  in  the  park  are  fish,  
worms,  shells,  crabs, shrimps,  birds,  reptiles  and  Samae  monkeys. There 
are  many  kinds  of  plants  too . 

 
 Adapted from  : http : WWW. thaiforestbooking.com. [ 2009, October 18] 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

5 

10
q0 
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Part  2 
While - reading 

 
 

 

Directions  :  Read  the  text   and  complete  the   line  with  its  main  point. 
 

 

Lines Its  main  point. 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 
................... 

 

1. The  name  of  the  park 
2. The  distance  from  the  park  to  Chumphon town 
3. How  to  get  to  the  park 
4. The  activities  that  the  visitors  can  do 
5. The  animals  in  the  mangrove  forests 
6. Two  kinds   of  the  bridges  in  the  park 
7. The  forest  in  the  park 
8. A  kind  of  monkey 
9. The  sea  animals 
10. A  group  of  people  who  give   suggestions  to  the  tourists  
     at the  park 

 
 
 
 
 
 

 
 

Worksheet  2.1 
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Part  2 
While - reading 

 
 
Directions  :  Read  the  text  and choose  the  best  answer. 
 
1.  Where  is  Mu  Ko  Chumphon   National  Park  ? 
      a.  It’s  in  the  South.   b.  It’s  in  the  North. 
      c.  It’s  in  the  West.   d.  It’s  in  central  part. 
2.  How  far  is  it  from  the  town  to  Mu  Ko  Chumphon   National  Park  ? 
      a.  It’s  one  day.    b.  It’s  more  than  twenty  kilometers. 
      c.  It’s   near  the  sea.   d.  There  are   many  people  there. 
3.  What  does  the  word  “staff ”  on  the  fifth  line   refer  to  ? 
      a.  The  students    b.  The  teachers 
      c.  The  tourists    d.  The  officers  in  the   park 
4.  What  does  “  it ”  on  the  fourth  line   refer  to  ? 
      a.  Animals     b.  Activities 
      c.  Exhibitions    d.  Mu  Ko  Chumphon   National  Park   
5.  Which  animals  are  reptiles  ? 
      a.  elephant,  horse, cow       b. crab,  shrimp,  fish 
      c.  turtle,  snake, worm             d. bird,  chicken,  duck 
6.  Tourists  go  camping  at  the  park.  It  means…….. 
      a. They  stay  at  the park  from  8 a.m.  to 4.p.m.   
      b. They  go  there  in  the morning.   
      c.  They  go  there  in  the  afternoon.    
      d. They  stay  at  the  park  all  day  and night. 

Worksheet  2.2 
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Part  3 
Post – reading 

 
 

 
Directions  : Read  the  information  in  the  text  and  complete   this  diagram. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Part  3 
 

Worksheet  3.1 

Mu  Ko  Chumphon    National  Park 

Animals Activities How  to  go  there 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 
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 21  

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนชุดท่ี  4   Wonderful  Chumphon 
 

ขอ้ ค าตอบขอ้ ขอ้ ค าตอบขอ้ 
1 d 11 a 
2 c 12 c 
3 d 13 c 
4 b 14 a 
5 d 15 b 
6 a 16 b 
7 b 17 d 
8 c 18 d 
9 b 19 c 
10 d 20 a 
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Part  1 
Pre - reading 

 
 

 

Directions : Discuss  in  groups  and  answer  these  questions. 
 

 
 

1. Where     is  Mu  Ko  Chumphon  National  Park   ? 
       It  is  in  Paknam  district ,  Chumphon.  
 
 
2.   Have  you  ever  been  there   ? 
      Yes,  I  have  ever  been  there. 
 
 
3.  When  did  you  go  there  ? 
      Last  week. 
 
 
4.   Who  did   you   go   to   the  park  with ? 
      I  went  there  with  my  teacher  and  friends. 
 
 
5.    How  did  you    go  to  this  park  ?    
       I   went  to  the  park  by  car. 
 

เฉลย  Worksheet  1.1  

The  answer  can   vary. 
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Part  1 
Pre - reading 

 
 

 

Directions :  Can  you  guess ?  What  will  you  see  at    Mu  Ko  Chumphon   
                    National  Park ? Choose  the  pictures  and  put the  number  in  the  circle. 
 

 

1. 
 
 

2. 3. 4. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. 
 
 

7. 8. 9. 10. 

เฉลย Worksheet  1.2 

Number….1 

Number….2 Number….4 

Number….6 Number….8 

Number….5 

Number….9 
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Part  2 
While – reading 

 
 

 

Directions  :  Read  the  text   and  complete  the  line  with  its  main  point. 
 

 

Lines Its  main  point. 
.........1.......... 
.........2.......... 
.........3.......... 
.........7-8.......... 
...... 8-9........ 
.........6.......... 
........7......... 
........9......... 
......8-9....... 
.........5.......... 

 

1. The  name  of  the  park 
2. The  distance  from  the  park  to  Chumphon  town 
3. How  to  get  to  the  park 
4. The  activities  that  the  visitors  can  do 
5. The  animals  in  the  mangrove  forests 
6. Two  kinds   of  the  bridges  in  the  park 
7. The  forest  in  the  park 
8. A  kind  of  monkey 
9. The  sea  animals 
10. A  group  of  people   who  give   suggestions  to  the  tourists  
     at the  park 

 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยWorksheet  2.1 
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Part  2 
While– reading 

 
 
Direction .  Choose  the  best  answer. 
 
1.  Where  is  Mu  Ko  Chumphon   National  Park  ? 
      a.  It’s  in  the  South.   b.  It’s  in  the  North. 
      c.  It’s  in  the  West.   d.  It’s  in  central  part. 
2.  How  far  is  it  from  the  town  to  Mu  Ko  Chumphon   National  Park  ? 
      a.  It’s  one  day.    b.  It’s  more  than  twenty  kilometers. 
      c.  It’s   near  the  sea.   d.  It’s  many  people  there. 
3.  What  does  the  word  “ staff  ” on  the   sixth  line  refer  to  ? 
      a.  The  students    b.  The  teachers 
      c.  The  tourists    d.  The  officers  in  the   park 
4.  What  does  “  it ”  on  the  fourth  line  refer  to  ? 
      a.  Animals     b.  Activities 
      c.  Exhibitions    d.  Mu  Ko  Chumphon   National  Park 
5.  Which  animals  are  reptiles  ? 
      a. elephant,  horse, cow        b. crab,  shrimp,  fish 
      c.  turtle,  snake, worm             d. bird,  chicken,  duck   
5.  Tourists  go  camping  at  the  park.  It  means…….. 
      a. They  stay  at  the park  at 8 a.m.  to 4.p.m. 
     b.  They  go  to  there  in  the morning.   
     c.  They  go  to  in  the  afternoon.       
     d. They  stay at  the  park all day and night. 

เฉลยWorksheet  2.2 



 26  

Part  3 
Post – reading 

 
 

 
Directions  : Read  the  information  in  the  text  and  complete   this  diagram. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เฉลยWorksheet  3.1 

Mu  Ko  Chumphon    National  Park 

Animals Activities How  to  go  there 

......by  bus............ 

......by  car............ 

....by  motorcycle... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

......fishing............... 

......diving............... 

......camping............ 

......birds watching.. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

............fish.............. 

............worms......... 

............shells............ 

............crabs........... 

............shrimps....... 

............birds............ 

...........reptiles......... 

...Samae  monkeys.. 
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