Gado Gado
Gado-gado is one of the well-known dishes from
Indonesia. It is vegetable salad with peanut sauce.

Chicken Soup
Chicken soup is a traditional Lao dish. Lemongrass, basil
leaves, garlic and onions are important ingredients.
Nasi Lemak
Nasi Lemak is one of the well-known dishes from
Malaysia.
It is Malaysian coconut milk rice with
dried anchovies.
Laksa
Laksa is spicy noodle that is popular in Singapore.
It is a noodle dish in coconut milk and curry soup.
Lahpet
Lahpet (also called laphet) is a type of pickled tea in
Myanmar. This country is one of a few countries
where tea is eaten as well as drunk.

Look at the pictures. Write their names and put a tick ( / ) what kinds of food they are.

food

Name

Kinds of food
Rice

Noodle

Salad

Soup

Pickled tea
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Directions :

Read the advertisements for the products
below

1. What is a MagicJack ?

.

2. Who is the target customer of Pedi & Paws

3. What is Pedi & Paws used for ?

.

.

4. What company product is used for cleaning floor ?

.

5. Which is the advantage of using Shoes under ?

.

6. How can you buy Shoes under ?

.

7. What is the selling point of MagicJack ?

.

8. What type of products are Bona and Shoes under ?
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วันหยุดที่สาคัญในสหรัฐอเมริกา
นักเรียนควรทราบเรื่องวันสาคัญต่างๆในสหรัฐอเมริกาเพราะเป็นการเรียนรู้
วัฒนธรรมจะได้เข้าใจความหมาย และความสาคัญของวันนั้นๆ วันหยุด
สาคัญในสหรัฐอเมริกามีดังนี้ค่ะ
New Year’s Day :

Martin Luther King, Jr.’s Birthday :

1 มกราคม
วันขึ้นปีใหม่ เป็น
เทศกาล
เฉลิม
ฉลองการต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนมกราคมการ
เฉลิมฉลองจัดขึ้น
เพื่อราลึกถึง
มาร์ติน ลูเธอร์คิง
จูเนียร์ ซึ่งเป็น
ผู้รวบรวมและเป็น

Washington’s Birthday หรือ
President’s Day :
วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์
การเฉลิมฉลองจะจัดให้มีขึ้นเพื่อ

เป็นการระลึกถึง George
Washington ผู้บัญชาการกองทัพ
Memorial Day :
วันจันทร์สุดท้ายในเดือน
พฤษภาคม
เป็นวันที่ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิต
Labor Day : วันจันทร์แรกของ
เดือนกันยายน
เป็นวันที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อยอมรับว่า
ผู้ใช้แรงงาน

Easter : อยู่ประมาณ
ปลายเดือนมีนาคม ถึง ต้น
เดือนเมษายน
เทศกาลอีสเตอร์ เป็นการ
เฉลิมฉลองของคริสต์ศาสนา
ในการที่พระเยซูคริสต์เสด็จ
คืนชีวิต หลังจากทรงถูก
Independence Day : 4
กรกฎาคม
เป็นวันที่ระลึกถึงการประกาศ
อิสรภาพ
ซึ่งกระทากันที่เมืองฟิลาเดลเฟีย
Columbus Day : วันจันทร์ที่ 2
ของเดือนตุลาคม
เป็นวันที่ระลึกถึงการค้นพบทวีป
อเมริกา โดย
นักเดินเรือชาวอิตาเลียน ชื่อ คริส

Halloween : 31 ตุลาคม
เดิมเป็นวันหยุดทางศาสนา แต่
ปัจจุบัน
เป็นวันหยุดให้เด็กๆมากกว่า
ตามประเพณีจะมีการนาเอาลูก
ฟักทองมาแกะเป็นหน้าแม่มด ผี
หรือหน้าคนรูปแปลกๆและเด็กๆ
จะแต่งชุดแฟนซีเดินไปตามบ้าน
Thanksgiving Day :
วันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน
พฤศจิกายน
พวกพิลกริมที่อพยพเข้ามาใน
รัฐ Massachusetts เมื่อค.ศ.
1621 เป็นผู้ริเริ่มให้มีพิธีเฉลิม
ฉลองนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณ
พระเจ้า ที่ช่วยให้การเก็บเกี่ยว

Veteran ‘s Day :
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือน
พฤศจิกายน
เป็นวันที่ระลึกถึงทหารผ่าน

Christmas : 25 ธันวาคม
วันคริสต์มาสหรือวันตรุษฝรั่ง
เป็นวันสาคัญ
ในการเฉลิมฉลองวันเกิดพระ
เยซู มีการประดับประดาตกแต่ง
บ้านเรือนให้สวยงาม นาต้นสน
มาแต่งด้วยไฟราว และ
เครื่องประดับบนต้นคริสต์มาส

New Year’s Eve : 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม มักจะมีการจัดปาร์ตี้กัน
จนกระทั่งถึงหลังเที่ยงคืน

บอกวันหยุดและความสาคัญของวันหยุด
มา 5 วัน
1.
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอังกฤษ
อังกฤษเมืองผูด้ ี ประเทศเล็กๆที่อยู่ในเครือสหราชอาณาจักรเป็ นประเทศที่มีความเจริญอันดับต้นๆของโลก สถานที่
ท่องเที่ยวของอังกฤษนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นปราสาท, ธรรมชาติ หรือสิ่งปลูกสร้างทางประวัตศิ าสตร์ชาติอังกฤษ
ซึ่งด้วยขนาดของประเทศที่ไม่ใหญ่นกั ทาให้ไปสถานที่ตา่ งๆได้งา่ ย ต่อไปนีเ้ ป็ น 10 สถานที่ท่องเที่ยวอังกฤษ
ที่คณ
ุ ต้องไม่พลาดหากได้ไปเที่ยวประเทศอังกฤษ – ทัวร์อังกฤษ

Buckingham Palace
เป็ นพระราชวังที่สาคัญของอังกฤษที่สามารถเปิ ดให้คนเข้าชมได้ ซึ่งภายในพระราชวังจะมีหอ้ งต่างๆ
ที่น่าสนใจทีด่ ึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี อาทิ ห้องบังลังก์ของกษัตริย์ ห้องแกลลอรี่ ห้องเสวย
พระกระยาหาร ซึ่งห้องต่างๆ เหล่านี้ ได้รบั การตกแต่งอย่างงดงามและอลังการ ที่สาคัญ คือ
การผลัดเปลี่ยนเวร(Changing the Guard) การผลัดเปลี่ยนเวรจะมีข้ ึนที่บริเวณ พระราชวังบักกิ้งแฮม
โดยจะเริ่มแสดงเวลา 11.30 น . และจะใช้เวลาแสดงทัง้ หมด 40 นาที

Bigben
บิ๊กเบน ตึกสภา เวสต์มนิ สเตอร์ ทัง้ หมดคือ สัญลักษณ์ของลอนดอนที่ไม่เคยเสื่อม
ความสาคัญ ตัวบิ๊กเบนและอาคารรัฐสภาตัง้ อยู่ริมแม่นา้ เทมส์ ขณะนี้กาลังขัดสี
ฉวีวรรณเป็ นการใหญ่จงึ เห็นเป็ นสีทองอร่าม ไม่ดาหม่นมัวด้วยคราบเขม่าควันและ
การเวลาเหมือนในอดีต มหาวิหารเวสต์มนิ สเตอร์กาลังซ่อมแซมเช่นกัน เหมือนกับ
สะพานข้ามแม่นา้ เทมส์ในบริเวณใกล้เคียงที่ทาให้การเดินข้ามถนนไปมา ของ
นักท่องเที่ยวออกจะลาบากไม่ใช่นอ้ ยเลย

London Eye
บริตชิ แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย (British Airways London Eye) กลายเป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษไปซะแล้ว สาหรับบริตชิ แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย ที่
สร้างขึ้นเพื่อรับปี สหัสวรรษ 2000 โดยสายการบินบริตชิ บริตชิ แอร์เวยส์ ลอนดอน
อาย เป็ นจุดชมวิว ที่มลี กั ษณะเป็ นกงล้อหมุน มีความสูง 135 เมตร จุดชมวิวนี้
สร้างขึ้นภายใต้แนวความคิด อากาศ นา้ พื้นโลก และเวลา

สะพานทาวเวอร์ (Tower Bridge)
สร้างขึ้นเหนือแม่นา้ เทมส์ โดยสะพานแห่งนี้ ไม่เพียงแต่เป็ นจุดชมวิว ที่มคี วามสูงถึง
140 ฟุต เท่านัน้ แต่ภายในของฐานสะพาน ที่ถูกสร้างขึ้นให้มลี กั ษณะเป็ นหอสูง
ยังเป็ นที่ท่จี ดั นิทรรศการ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ จนถึงมีจดั แสดงห้องอบไอนา้
สมัยวิกตอเรียนด้วย

London Chaina Town ( SOHO )
เป็ นอีกสถานที่หนึ่งที่ คนไทยในลอนดอนชอบไปเป็ นอย่างยิ่ง เพราะว่า อาหารจีน
เป็ นอาหารที่คนไทยชืน่ ชอบเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาอย่างยิ่งมากกว่า อาหารฝรัง่
เบอร์เกอร์ แซนวิชเป็ นอย่างยิ่ง อีกทัง้ ยังมี ซุปเปอร์มาเก็ตของคนจีน ที่นาเข้า
ของชา ทัง้ ผัก ผลไม้ ม่าม่า และ ซอสปรุงอาหาร แม้กระทัง่ ปลาร้า ก็มี ที่นาเข้ามา
จากเมืองไทยทุกวันสดมาก เป็ นที่ ๆ นักเรียนไทยในลอนดอนรูจ้ กั กันดี

Harrods

Oxford Street

ห้าง แฮร็อดส์ (Harrods) อภิมหา
เศรษฐีชาวอังกฤษชือ่ อัลฟาเยด
เป็ นเจ้าของกิจการตัง้ อยู่บนบรอมตัน
แถวๆย่าน " ไนท์บริดจ์
"(Knightsbridge)

แหล่งช๊อปปิ้ ง อีกแห่งที่ไม่น่าที่จะพลาด
คือ อ๊อกฟอร์ดสตรีท มีความยาวถึง
1 ไมล์ (1.6 กม .) ทัง้ สองฟากฝั่งถนน
อุดมไปด้วยร้านค้านานาชนิด

ปราสาทเดอแรม (Durham Castle)
โบสถ์ยิวแห่งนี้เป็ นโบสถ์ที่มคี วามใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกรองจาก โบสถ์ยวิ ใน
นครนิวยอร์ค โถงโบสถ์มที างเดินจากประตูสู่แท่นพิธี (Nave) ถึง 3 ทางด้วยกัน โดย
ปฏิบตั ติ ามธรรมเนียมของนิกาย ออโธดอกซ์ ในการแยกที่นงั่ สาหรับชาย และหญิง
ซึง่ สามารถรองรับผูแ้ สวงบุญได้ถึง 3000 คน ปราสาทเดอแรมและมหาวิหารเดอแรม
ได้รบั การรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

Stonehenge
สโตนเฮนจ์ (อังกฤษ: Stonehenge) เป็ นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่กลางทุ่งราบ
กว้างใหญ่ในบริเวณที่เรียกว่าที่ราบซอลส์บรี (Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใต้ของ
เกาะอังกฤษ ประกอบไปด้วยแท่งหินตัง้ เรียงกันเป็ นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบาง
อันตัง้ ขึ้น บางอันอยู่ในแนวนอน และบางอันก็ถูกวางซ้อนขึ้นไปข้างบน สโตนเฮนจ์มี
ชือ่ เสียงอย่างมากในฐานะที่เป็ นกลุ่มหินประหลาด ทาให้นกั วิทยาศาสตร์และนัก
ประวัตศิ าสตร์ตา่ ง สงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่มนี า้ หนักกว่า 30 ตัน
ขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไร ทัง้ ๆ ที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปั จจุบนั

บอกสถานที่สาคัญของอังกฤษมา 5 ที่ ที่นกั เรียนสนใจ เพราะเหตุใด
1..................................................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................ ...................................................................................
3............................................................................................................................ ....................................................................................
4.................................................................................................................................... .............................................................................
5...................................................................................................................................................................... ..........................................
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การอ่ านเพือ่ บอกจุดประสงค์ ของผู้เขียน

(Author’s Purpose)
ผูเ้ ขียนมีเหตุผลหลายๆอย่างในการเขียนเรื่องในแต่ละครัง้ เช่น
1. เขียนเพื่อให้ขอ้ มูล (inform)
2. เขียนเพื่อให้ความบันเทิง (entertain)
3. เขียนเพื่อกระตุน้ หรือโน้มน้าวผูอ้ ่าน ( persuade)

Directions: Read the following passages and choose the best answer.

This is the best soda in the world! If you drink this soda, you will jump higher ,
run faster and be smarter in school.
What is the author’s purpose?
a. Inform
b. persuade
c. entertain

The giant panda is a bear like animal that has thick white fur with black marking
on its ears, limbs,shoulders, and around its eyes. The giant panda feeds on
bamboo. It also eats bulbs roots eggs, and some small mammals. The giant panda
is an endangered species and is protected by the Chinese government.
The purpose of writing this piece was to
a. Inform
b. persuade
c. entertain

The giant panda is a bear like animal that has thick white fur with black marking
on its ears, limbs,shoulders, and around its eyes. The giant panda feeds on
bamboo. It also eats bulbs roots eggs, and some small mammals. The giant panda
is an endangered species and is protected by the Chinese government.
The purpose of writing this piece was to
a. Inform
b. persuade
c. entertain
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Reading
What dose each mean?
Circle the correct explanation A, B or C

A. You mustn’t let your dog run free.
B. You. can’t have dogs in this area.
C. Only dogs can guide you in this area.

A Please help protect the bull.
B Be careful, a bull has escaped.
C The bull here may be dangerous.

A. Someone bought this table.
B. You. may sit at this table.
C. You can’t sit at this table it’s booked.

A. If you touch these items, they may break.
B. You mustn’t touch these items
C. You may hurt yourself if you touch these
items.

A . The car is not allowed to park in these areas.
B. Parking in these areas will cause you the penalty 2,000THB
C. The car shouldn’t park in these areas because of piracy
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

Talk and

Conversation

A: Hello. I’m Suwit.
B: Hello. My name is Ratana.
A: Nice to meet you. How do you do?
B: How do you do? Nice to meet you too.
How long have you been here?
A: I’ll go home tomorrow. Oh! Is that Arkom over there?
B: I’m not sure.
A: Excuse me, are you Arkom?
C: Yes, I am.
B: My name is Ratana. Good to meet you.
C: Good to meet you too. Suda told me about you.
B: Oh1 She is my good friend. She told me about you too.

Questions

1. How many people are there in this conversation?
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. What will Suwit do tomorrow?
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. Have Ratana and Arkom met before?
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Does Suwit know Arkom?
……………………………………………………………………………………………………………………………
5. Where does this conversation take place?
……………………………………………………………………………………………………………………………
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What to do in Hong Kong?
Read and understand the following brochure.
There are many things you can do in Hong Kong! Please look at our suggestion and make your choice.

-Hong Kong Dolphinwatch

Duration : Approx. 4 hours
Greeting and watching our talented white
dolphin that can give a thrilling experience.
The intelligent dolphig will make you surprised and
even make you laught.

-Hourseracing (Surprised – June)

Duration : Approx. 5 ½ hours (night races) and 7 hours
(day races) Experience the thrill andExciting atmosphere
of Hong Kong horse racing! Races are held on every
Wednesday eveningsand Saturdays throughout
September to June.
-Ocean Park Adventure

Duration: Approx. 4 hours or 7 hours
Visit the most famous theme park in Asia and enjoy a
day of whole some entertainment and
endless fun for the whole family.
-Panda habitat :

Meet An An & Jia Jia in person! Learn about a national
symbol of China in their controlled
habitat similar to their natural home.

-Shark Aquarium :

Experience at being surrounded by countless exquisite
sharks and rays, all swimming within
your arm’s reach.

-Pacific Pier :

Get a hand-on experience with the lively habitat of seals
and sea lions! Observe their daily
Activities through the underwater viewing tunnel or
greet them face-to-face!

-Ocean Theatre :

Sit relax to watch a troupe of well-trained dolphins, seals
and sea lions display their amazing talents at a daily
entertaining performance at the Ocean Theatre.

Question:
1. If you go to Hong Kong, where will you visit? Choose 5 places.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. If you have free time for 2 hours, where will you go?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

Safety In the Kitchen

Write the given words under each picture and complete
the sentences .
sauce pan – oven mitt – soap – fridge – apron – pot holder –
chopping block - oven – knife- wash your hands – -plate

1 …………………………………

2…………………………………

3…………………………. 4……………………

5………………………………

6 ………………………………

7………………………….

9 ………………………………

10 ………………………………

8…………………..

1. ……………..with……………………..and water before you start.

2. Use a clean …………………………… for cutting.

3. Use a sharp …………………………….to cut meat.

4. Use an ……………………. to handle hot pots.

5. Wear an ……………………..while cooking.

6. Put the ……………………….in a clean cupboard.

7. Keep fresh food in the ……………………….
8. Remember to switch off the………….. when you finish
cooking.

Kitchens can be dangerous.
Take care and clean up as you leave.

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

Garfield
You look bored-

คุณดูเบื่อๆนะ

You need a change of sceneryYou got that right-

คุณต้ องการเปลี่ยนบรรยากาศ

แน่นอนละ

So how about moving from that spot? - แล้ วทาไมคุณไม่ลองย้ ายจากที่นี ้ดูละ
How about painting the ceiling a different color? - แล้ วทาไมคุณไม่ลองเปลี่ยนสีเพดานล่ะ
Ceiling-

เพดาน

Landed-

เกาะ(บินมาเกาะที่หลัง)

Sting- ต่อย

Stand still- อยู่เฉยๆ

Crawl-

คลาน ,

เลื ้อย
Try not to imagine that- พยายามอย่าไปคิด

Read the comic and answer the question.
1. How does Garfield feel?
…………………………………………………………………………
2. What does he suggest?
…………………………………………………………………………
3. What does Garfield think of?
…………………………………………………………………………

He imagined it- เขาไปคิดถึงมัน....... - -'

4. How does a boy feel?
………………………………………………………………………….
5. Does the tiger have good suggestions?
………………………………………………………………………….
Why?
…………………………………………………………………………

