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   ต ำแหน่งครู  วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

การเขยีนภาษาอังกฤษส าหรบันกัเรยีน 

ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 

เล่มที่ 1 เรื่อง : Introduce Yourself 

Hi..…. 



 แบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ชั้นปีที่ 6  มีจ ำนวน 5  เล่ม โดยแบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 เรื่อง Introduce Yourself เป็นเล่มที่ 1 มีกรอบย่อย
ทั้งหมด 3 กรอบ ประกอบด้วย กรอบที่ 1 ได้แก่ Personal Information กรอบที่ 2  
Resume for career และกรอบที่ 3 Daily routine จัดท ำโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) วิชำภำษำอังกฤษ
อ่ำน-เขียน (อ 30225) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษำ                น้อมเกล้ำ 
 
 ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพ               
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี 
 
 
 

นำงจุฑำนำถ  สุทธิสวำท 
ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ  
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แบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ 
ส ำหรับนักเรียน 

 
 นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 ควรปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้ 
 แบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ            
ชั้นปีที่ 6 เล่มที่ 1 เรื่อง  Introduce Yourself ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 ชุดนี้
ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ อ 30225 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6 นักเรียนควรอ่ำนค ำแนะน ำในกำรใช้แบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องดังนี ้
 1. นักเรียนเข้ำกลุ่มเพื่อศึกษำแบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ 
  ด้วยควำมตั้งใจมุ่งมั่น 
 2. ศึกษำรำยละเอียดให้เข้ำใจตำมล ำดับ ดังน้ี 
  2.1 สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวช้ีวัด 
  2.2 จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  Introduce Yourself เพื่อวัดพื้นฐำน 
  ทำงกำรเขียนทำงภำษำอังกฤษก่อนกำรเรียนด้วยแบบแบบฝึกเสริมสร้ำง 
  ทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษชุดนี้ 
 4. ท ำแบบแบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ  หำกข้อใดเกิดปัญหำ 
  ให้สมำชิกภำยในกลุ่มระดมควำมคิดอภิปรำยหำข้อสรุปร่วมกัน 
  แต่หำกไม่สำมำรถยุติได้ให้สอบถำมครูผู้สอนเพื่อฟังค ำชี้แนะ 
 5. ท ำแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  Introduce Yourself  เพื่อดูควำมก้ำวหน้ำ 
  หลังจำกกำรเรียนด้วยแบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษชุดนี้ 
 6. เมื่อสมำชิกทุกคนท ำแบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ 
  และแบบทดสอบครบทุกข้อแล้วให้สมำชิกสลับกันตรวจโดยดูจำกภำคผนวก  

III 



แบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ 
ส ำหรับครู 

 
 ครูที่ใช้แบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ   
ชั้นปีที่  6  เล่มนี้  ควรปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้ 
 

 1. แบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6  
เรื่อง  Introduce Yourself  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 ชุดนี้มีจ ำนวน 5 เล่ม  ใช้ประกอบ 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รำยวิชำ อ 30225 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 

 2. แบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 
รำยวิชำ อ 30225 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ในแต่ละชุดประกอบดังนี ้
  2.1 ค ำน ำ 
  2.2 สำรบัญ 
  2.3 ค ำชี้แจงกำรใช้แบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะส ำหรับครูและนักเรียน 
  2.4 สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  2.5 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.6 ใบควำมรู ้
  2.7 แบบฝึกทักษะ 
  2.8 แบบทดสอบหลังเรียน 
  2.7 บรรณำนุกรม 
  2.8 ภำคผนวก 
 

 3. ครูชี้แจงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ด้วยแบบฝึกเสริมสร้ำงทักษะ  เรื่อง  Introduce 
Yourself รำยวิชำ อ 30225 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ให้นักเรียน
เข้ำใจก่อนเรียนทุกครั้ง และให้นักเรียนปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ในค ำชี้แจงอย่ำงเคร่งครัด 
 

 4. ครูดูแล  แนะน ำ  ให้กำรช่วยเหลือระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยแบบฝึก
เสริมสร้ำงทักษะ 

IV 



สำระ / มำตรฐำนกำรเรียนรู/้ตัวชี้วัด / จุดประสงค์กำรเรียนรู ้

V 

สำระที่ 1 
 ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 มำตรฐำน ต 1.1  เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ  
  และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล 
 

ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดที่ 3) อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียง 
 รูปแบบต่ำงๆ ที่อ่ำน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ 
 ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อควำมที่ฟังหรืออ่ำน 
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (KPA) 
 1. นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนแนะน ำตนเองได้ (K) 
 2. นักเรียนสำมำรถเขียนแนะน ำตนเองได้ (P) 
 3. สำมำรถประยุกต์ใช้กำรเขียนแนะน ำตนเองในชีวิตประจ ำวันได้ (A) 
 

สำระกำรเรียนรู้ 
 Introduce Yourself กำรเขียนแนะน ำตนเอง 
 1. Personal Information (กำรเขียนข้อมูลส่วนบุคคล) 
 2. Resume for career (กำรเขียนประวัติเพื่อสมัครงำน) 
 3. Daily routine (กำรเขียนบันทึกกิจวัตรประจ ำวัน) 
 
 
 

ขอบคณุรูปจาก https://www.dek-d.com/board/view/3138880 



Pre-test 

VI 

Direction : Choose the best answer. 
 1. I usually ……………… up at 6.00 a.m. when my alarm clock goes off.  
  1. get 2. have 3. go 4. brush 
  

 2. My school finishes at 3 p.m. and then I …………….. home by bus. 
  1.get 2. have 3. do 4. go 
 

 3. You do this after school because your teacher will get angry if you don’t. 
  1. wake up 2. do homework 3. have dinner 4. brush your teeth 
 

 4. Your dentist will be pleased if you do this twice a day. 
  1. wake up 2. do homework 3. have dinner 4. brush your teeth 
 

 5. When is your birthday? 
  1. 20 years old. 2. Temple. 3. Bangkok hospital. 4. May 29th , 1975. 
 

 6. What’s your nationality?  
  1. I’m beautiful girl. 2. I’m Chinese. 3. I’m a student. 4. I’m Buddhist. 
 

 7. In a resume, your …………….. educational qualifications must be written first. 
  1. best 2. highest 3. minimum 4. diploma 
 

 8. The job you want to apply for is the ……………………. . 
  1. position sough 2. education 3. reference 4. personal details 
 

 9. A CV is sometimes called a ………………………. .      
  1. booklet 2. sheet 3. resume 4. rescuer 
 

 10. It contains your credentials, your school names, and the year you graduated. 
  1. reference 2. education 3. objective 4. birthday 



Review of knowledge 

1 

ตำรำงสรุปกำรใช้ TENSE  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเขียนที่ถูกหลักไวยำกรณ ์

ขอบคุณท่ีมำ http://www.google.co.th 



2 ขอบคุณรูปภาพจาก  ns.kn.ac.th 

เรื่อง 
Personal  Information 

 

Personal Information หมำยถึง ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับช่ือ  ที่อยู่ปัจจุบัน 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  อีเมล์  สัญชำติ อำยุ  สถำนภำพ และสิ่งที่เรำชื่นชอบเป็นต้น 

Example (Personal Information) 

Name:   Miss NantanaSoitong 
Residential Address:  800 Unit A Klongton-Nua, 
   Wattana Bangkok 10110 
Mobile   089-135-4202 
E-mail:   joblisting@email.com 
Nationality:  Thai 
Age:   23 
Marital Status:  Single 
Favourite  sport :  Tennis and volleyball 
Favourite  book :  Harry potter 
Favourite  food :  Pizza and Padthai 

Personal 
Information  

คืออะไรนะ 

mailto:joblisting@email.com
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เรื่อง 
Resume 

 
 Resume  หรือ Curriculum Vitae (CV) คือ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ ประวัติโดยสังเขป หรือประวัติ
ส่วนตัวสั้นๆ เนื้อหำจะมุ่งเน้นถึงควำมเป็นมำ ควำมสำมำรถ  คุณสมบัติกำรท ำงำนของผู้สมัคร  ส่วนประกอบต่ำงๆ 
ของ Resume 
 · Heading ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียน(ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ Capital Letters)เช่น  RESUME จะอยู่
ด้ำนบนสุด ส่วนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก (Low case letters) 
 · Objective (Career objective/Position sought) จุดมุ่งหมำยต้องกำรสมัคร ถ้ำต้องกำรสมัคร 
ในต ำแหน่งใด ก็ให้ระบุชื่อต ำแหน่งนั้น หรือไม่ก็อำจจะบอกเป็นสำยงำนที่ตนต้องกำรท ำก็ได้ 
 · Education คือ จบกำรศึกษำจำกไหน สำขำ, วิชำอะไร จบเม่ือไร ให้ระบุกำรศึกษำ ล่ำสุดไว้ก่อน 
เช่น Master of Business Administration (MBA), USA, (ปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจจำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ)           
 · Experience คือประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน น ำไปพิจำรณำควำมเหมำะสมกับงำนในหน่วยงำน 
กรณีเคยท ำงำนเต็มเวลำ (Full-time employment) ควรแนะน ำพอสังเขป  เช่น (Date of employment)  
 · Company’s name and address ชื่อและท่ีอยู่ของสถำนที่ว่ำจ้ำง 
 · Special Qualifications คุณสมบัติพิเศษ เช่น ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ ด้ำนกำรเขียน หรือ 
ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทำงดี เป็นต้น 
 · Personal Details รำยละเอียดส่วนตัวประกอบด้วย 
  Sex = เพศ (Male = ชำย, Female = หญิง) 
  Age = อำย ุ 
  Date of birth = วันเดือนปีเกิด  
  Height = ควำมสูง  
  Weight =น้ ำหนัก  
  Health = สุขภำพ (ใช้ Good health หรือ Excellent)  
  Address = ที่อยู ่ 
  Marital status = สถำนภำพกำรสมรส (Married/Single) หรืออำจมีรำยละเอียดเพิ่มเติม  
  Religion = ศำสนำ  
  Military status = สถำนภำพทำงทหำร  
  Place of birth = สถำนที่เกิด  
  Nationality = สัญชำติ 
 · References บุคคลอ้ำงอิง เช่น พ่อ แม่ 
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RESUME 
RungroteOsathanon 

  
Faculty of Veterinary Science, Mahidol University 

999 Phutthamonthon 4 SalayaPhutthamonthonNakornpathom 73170, THAILAND 
Tel : 66 2 441 5245 - 6, Fax : 66 2 441 5246, Mobile : 66 1 925 8891, 

Email :rosathanon@yahoo.com 
 
 

Personal Data 
 Date of Birth June 10, 1978 
 Sex Male 
 Marital Status Single 
 Nationality Thai 
 Place of Birth Chachoengsao, Thailand 
 Health Excellent Health 
 Education Faculty of Veterinary Science, 2000 
  Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
 Field of interest CardiologyEmergency Medicine and Critical CareInternal 
  Medicine 
 Research experiences The relationships between electrocardiography, 
  thoracic radiography and clinical signs in dog with 
  cardiovascular diseases. 
 
Activities 
 1999-2000 The president of Chulalongkorn Academic Exhibition, 
  Faculty of Veterinary  Science,  Chulalongkorn University. 
  Special Training 
 2003 Continuing Education by The Veterinary Practitioner  
  Association of Thailand (VPAT): “Cardiology in Dogs and Cats” 
 2002 Seminar:“Role of history and physical examination in  
  diagnosis of kidney diseases” by Dr. Scott  A. Brown. 

 
 

mailto:rosathanon@yahoo.com
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Direction : Complete the resume with your own information. 
  

RESUME 
Name: …......................……………....  Surname: …………........……………………. 

Address: …………………………………………………………....................................................… 
Tel: ……………………………  E-mail ……………..............................……………. 

  
 
Personal Information  
 Date of Birth: (1) ................................................................................................ 
 Nationality / Race: (2) ................................................................................................ 
 Sex : (3) ................................................................................................ 
 Health: (4) …………………………………………………………………………..…………. 
 Weight / Height: (5)................... kg / (6)......................... cms. 
 Religion: (7) ……………………………………………………………………..………………. 
 Marital Status: (8) ................................................................................................. 
 Education: (9) ................................................................................................ 
 Training Course: (10) .............................................................................................. 
 Special Qualification: (11) .............................................................................................. 
 Extra Curricular Activity: (12) ............................................................................................... 
 Hobbies: (13) ............................................................................................... 
 Reference: (14) ............................................................................................... 
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Daily Routine 
 
 
 
 
 
 
 

 Daily Routine คือกิจวัตรประจ ำวันที่เรำท ำตั้งแต่ตื่นจนเข้ำนอน เรำลองมำดูกันว่ำมีประโยคอะไรบ้ำง 
ตัวอย่ำงเช่น 
 I wake up at 8 am every morning. I have a cup of coffee and make breakfast. I usually 
read the while I have breakfast. My children like to have shower after they have breakfast but I 
like to have a shower before I get dressed. My wife brushes her long hair, and I have short hair so I 
comb my hair. How do you do your hair in the morning? It is important to brush your teeth, and 
some women like to put make-up on. After I have finished work, I go home to cook dinner. In my 
house I usually make dinner. The family eat dinner together at 7:30pm. After dinner I make sure 
that my children to their homework, and then I chill out on the sofa and watch television. My wife 
usually comes to tell me to take the rubbish out, or wash the dishes. Our children feed the dog 
and the cat before they go to bed and I tell them to go to the bathroom too. If I am sick I have 
my medication, but then I get into my pajamas and set the alarm so I wake up in the morning. 
The last things I do is lock the door, turn off the lights, and go to bed. 
 

 ฉันตื่นเวลำ 8 โมงเช้ำของทุกวันฉันดื่มกำแฟ 1 แก้ว และท ำอำหำรเช้ำ ฉันอ่ำนหนังสือขณะ              
ทำนอำหำรเป็นประจ ำ ลูกๆ ของฉันชอบอำบน้ ำหลังจำกที่ทำนอำหำรเช้ำแล้ว  แต่ฉันชอบอำบน้ ำก่อนที่
จะแต่งตัว ภรรยำของฉันแปรงผมที่ยำวของเธอ และฉันมีผมที่สั้น ฉันจึงหวีผม คุณจัดกำรผมของคุณใน
ตอนเช้ำอย่ำงไร มันส ำคัญมำกเลยที่จะแปรงฟันคุณ และผู้หญิงบำงคนชอบที่จะแต่งหน้ำด้วย หลังจำกที่
เสร็จจำกงำน ฉันกลับบ้ำนไปท ำอำหำรฉันมักจะท ำอำหำรค่ ำที่บ้ำน ครอบครัวของเรำทำนอำหำรค่ ำ
ด้วยกันเวลำหนึ่งทุ่ม หลังจำกอำหำรค่ ำ ฉันได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำลูกๆ ของฉันท ำกำรบ้ำนอยู่ และ
หลังจำกนั้นฉันก็มำนั่งสบำยๆ ที่โซฟำ และดูโทรทัศน์ ภรรยำของฉันมักจะบอกฉันให้เอำขยะไปทิ้ง หรือไม่
ก็ล้ำงจำนเด็กๆ ให้อำหำรสุนัขและแมวก่อนที่พวกเขำจะไปนอน และฉันก็บอกให้พวกเขำไปเข้ำห้องนอน
ด้วย ถ้ำฉันมีไข้ ฉันต้องทำนยำ แต่หลังจำกนั้นฉันก็ไปใส่ชุดนอน และตั้งนำฬิกำปลุก เพื่อฉันจะได้ตื่น      
ในตอนเช้ำ สิ่งสุดท้ำยที่ท ำก็คือ ล็อกประตู ปิดไฟ และเข้ำนอน 

ขอบคุณรูปจาก www.google.co.th 



XIII ขอบคุณรูปภาพจาก krusawarin.blogspot.com 



XIII ขอบคุณรูปจาก www.google.co.th 

ตัวอย่ำงประโยคที่พบบ่อยในชีวิตประจ ำวัน 

I wake up early. ฉันตื่นนอนเช้ำ 
I wash my face.  ฉันล้ำงหน้ำของฉัน 
I have a shower.  ฉันอำบน้ ำ (ฝักบัว) 
I dry my hair.   ฉันเป่ำผมให้แห้ง 
I brush my hair.  ฉันแปรงผมของฉัน 
I have breakfast.  ฉันทำนอำหำรเช้k 
I brush my teeth.  ฉันแปรงฟันของฉัน 
I get dressed.   ฉันแต่งตัว 
I go to the toilet.  ฉันเข้ำห้องส้วม 
I comb my hair.  ฉันหวีผมของฉัน  
I wash my clothes.  ฉันซักเสื้อผ้ำของฉัน 
I shave.   ฉันโกนหนวด 
I read the newspaper.  อ่ำนหนังสือพิมพ์ 
I go to school. ฉันไปโรงเรียน 
I study.   ฉันเรียนหนังสือ 
I have lunch.   ฉันทำนอำหำรกลำงวัน 
I arrive home.  ฉันกลับถึงบ้ำน 
I do sports.   ฉันเล่นกีฬำ 
I do the shopping. ฉันซื้อของ 
I wash the dishes.  ฉันล้ำงจำน 
I do my homework.  ฉันท ำกำรบ้ำน 
I have dinner.  ฉันทำนอำหำรเย็น 
I have a bath.  ฉันอำบน้ ำ (ในอ่ำงอำบน้ ำ) 
I go to bed.   ฉันเข้ำนอน 
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Direction : Read this passage and answer the questions. 
 

My Daily Routine 
 

 I always get up at six o’clock in the morning. After making my bed, I wash my 
face, brush my teeth, take a shower and get dressed. At half past six, I help my mother 
to set up the table for our breakfast. After eating my breakfast, I clean up the table. At 
seven, I go to school by bus. My first class begins at eight twenty. I study until noon. 
Then I have lunch together with my friends. I continue my class at one o’clock in the 
afternoon. I finish school at four o’clock. I usually go home around five o’clock. At six 
o'clock in the evening, I have dinner with my family. After dinner, about seven o’clock, I 
do my homework and watch TV about eight. I always go to bed at a quarter past nine. I 
usually read books to prepare myself for tomorrow’s classes. 
 1. After eating breakfast, what do you do? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2. What time do your homework? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Write the corresponding time on each of Pong’s daily activities. Follow the given 
example. 

 
TIME DAILY ACTIVITIES 
 

7.00 p.m.  Do homework 
……………………….. Finish school 
……………………….. Watch TV 
……………………….. Have breakfast 
……………………….. Have dinner 
……………………….. The first class begins 
……………………….. Go to school 
6.00 a.m.  Get up 
……………………….. Go to bed 
……………………….. Go home 
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Direction: Write about your daily routines. 
 
 

My Daily Routine  

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.google.co.th 
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Direction: Write about your daily routines. 
 

 
My Daily Routine  

 My name is ………………………………………...……………………. I get up at 6 o’clock. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................... 



Post-test 
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Direction : Choose the best answer. 

1.  It contains your credentials, your school names, and the year you graduated. 
 1. reference 2. education 3. objective 4. birthday 
 
2.  A CV is sometimes called a ………………………. .       
 1. booklet 2. sheet 3. resume 4. rescuer 
 
3.  The job you want to apply for is the ……………………. . 
 1. position sough 2. education 3. Reference 4. personal details 
 
4.  In a resume, your ……………………. Educational qualifications must be written first. 
 1. best 2. highest 3. minimum 4. diploma 
 
5.  What’s your nationality?   
 1. I’m beautiful girl.  2. I’m Chinese. 3. I’m a student. 4. I’m Buddhist. 
 
6. When is your birthday?  
 1. 20 years old. 2. Temple. 3. Bangkok hospital. 4. May 29th, 1975. 
 
7. Your dentist will be pleased if you do this twice a day. 
 1. wake up 2. do homework 3. have dinner 4. brush your teeth
  
 
8. You do this after school because your teacher will get angry if you don’t. 
 1. wake up 2. do homework 3. have dinner 4. brush your teeth 
 
9. My school finishes at 3 p.m. and then I …………….. home by bus. 
 1. get 2. have 3. do 4. go 
 
10. I usually ……………… up at 6.00 a.m. when my alarm clock goes off. 
 1. get 2. have 3. go  4. brush 
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ส ำรำญ ค ำยิ่ง.  Advanced English Grammar For High Learner. กรุงเทพมหำนคร : 
 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิเจพร้ินติ้ง. 
 
พจนำนุกรมอังกฤษ – ไทยฉบับนักเรียนนกัศึกษำ. 2548.  Collins Cobuild New Student’s  
 Dictionary. กรุงเทพฯ : อมรินทร.์  
 
ขอบคุณรูปจำก 
  [Online]. Available :http://ns.kn.ac.th 
  [Online]. Available : http://www.bloggang.com 
  [Online]. Available : http://www.google.co.th 
  [Online]. Available : http://www.m2fjob.com  
  [Online]. Available : http://www.home.kku.ac./weerapol/media/ 
     howtoprepare_ vetjobfair 

http://www.bloggang.com/
http://www.google.co.th/
http://www.m2fjob.com/
http://www.m2fjob.com/
http://www.m2fjob.com/
http://www.home.kku.ac./weerapol/media/howtoprepare_
http://www.home.kku.ac./weerapol/media/howtoprepare_
http://www.home.kku.ac./weerapol/media/howtoprepare_
http://www.home.kku.ac./weerapol/media/howtoprepare_
http://www.home.kku.ac./weerapol/media/howtoprepare_
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Appendix 
Answer Key 

Exercise Key 1 

Exercise Key 2 

Example 

Exercise Key 3.1 

Exercise Key 3.2 
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Pre-test Post-test 
1. ข้อ 1  

2. ข้อ 4  

3. ข้อ 2 

4. ข้อ 4 

5. ข้อ 4 

6. ข้อ 2  

7. ข้อ 2 

8. ข้อ 1 

9. ข้อ 3 

10. ข้อ 2 

1. ข้อ 2 

2. ข้อ 3  

3. ข้อ 1 

4. ข้อ 2 

5. ข้อ 2 

6. ข้อ 4  

7. ข้อ 4 

8. ข้อ 2 

9. ข้อ 4 

10. ข้อ 1 

Keep on fighting. 

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.ilovetogo.com/Mobile/BoardD/72/12074/ 
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Direction : Complete the personal information with your own information. 

PERSONAL INFORMATION 
 

Name  :  …..…………………………………………….…………………………………………………… 
Residential Address  :  …………………………...….........................................…………… 
……………………………………………………………..……………………………………………………… 
Mobile : ……………………………………………………………………………..………………………. 
E-mail :  …………………………….……………………………………………..………………………… 
Nationality  :  …………………………………………………………………………..………….……… 
Age  :  ……………………………………………………………………………………..…………………. 
Marital Status :  ………………………………………………………………….……………………… 
Favourite  sport  :  ..………………………………………………………………………………….. 
Favourite  book : .................................................................................................... 
Favourite  food : …………………………………………………………….…………………………. 

 
 
 

The answer will vary 

Come on,  

you can do it!  
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Direction : Complete the resume with your own information. 
  

RESUME 
Name: …......................……………....  Surname: …………........……………………. 

Address: …………………………………………………………....................................................… 
Tel: ……………………………  E-mail ……………..............................……………. 

  
 
Personal Information  
 Date of Birth: (1) ................................................................................................ 
 Nationality / Race: (2) ................................................................................................ 
 Sex : (3) ................................................................................................ 
 Health: (4) …………………………………………………………………………..…………. 
 Weight / Height: (5)................... kg / (6)......................... cms. 
 Religion: (7) ……………………………………………………………………..………………. 
 Marital Status: (8) ................................................................................................. 
 Education: (9) ................................................................................................ 
 Training Course: (10) .............................................................................................. 
 Special Qualification: (11) .............................................................................................. 
 Extra Curricular Activity: (12) ............................................................................................... 
 Hobbies: (13) ............................................................................................... 
 Reference: (14) ............................................................................................... 

The answer will vary 
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Example 

ประวัติผู้สมัครงำน 
นำยรุ่งโรจน์  โอสถำนนท์ 

คณะสัตวแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล (ส่วนน้ีให้ใส่ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก) 
999 พุทธมณฑลสำย 4 ศำลำยำ พุทธมณฑล นครปฐม 73170 

โทรศัพท์ 0-2441-5245 - 6 โทรสำร 0-2441-5246 มือถือ 08-1925-8891  
อีเมลล์  rosathanon@yahoo.com 

 
ประวัติส่วนตัว 
วันเกิด  10 มิถุนำยน 2521  
เพศ  ชำย 
สถำนภำพกำรสมรส โสด 
สัญชำติ  ไทย  
สถำนที่เกิด  จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
สุขภำพ  แข็งแรง 
ประวัติกำรศึกษำ ปริญญำตรี คณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  (ส่วนนี้อำจเติมประวัติกำรเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนตน้ 
  และตอนปลำย) 
สำขำวิชำ/งำนที่สนใจ อำยุรศำสตร์สุกร กำรจัดกำรด้ำนโภชนำกำรในสกุร 
ประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจัย (ให้เขียนชื่อโครงกำร research project ปี 4 และ senior project ปี 6) 
 
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำกิจกรรมของคณะและมหำวิทยำลัย 
2550     ประธำนชมรมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
2551  ร่วมกิจกรรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท 
 

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรฝึกงำน 

2552  ฝึกงำนด้ำนสัตว์ป่ำ ณ เขำประทับช้ำง 
2553  ฝึกงำนด้ำนสัตว์เลี้ยง ณ โรงพยำบำลสัตว์สวนสัตว์ 
ขอบคุณที่มำ   https://kku.ac/weeerapol/media/howtoprepare_vetjobfair55  

mailto:rosathanon@yahoo.com
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Direction : Read this passage and answer the questions. 
 

My Daily Routine 
 

 I always get up at six o’clock in the morning. After making my bed, I wash my 
face, brush my teeth, take a shower and get dressed. At half past six, I help my mother 
to set up the table for our breakfast. After eating my breakfast, I clean up the table. At 
seven, I go to school by bus. My first class begins at eight twenty. I study until noon. 
Then I have lunch together with my friends. I continue my class at one o’clock in the 
afternoon. I finish school at four o’clock. I usually go home around five o’clock. At six 
o'clock in the evening, I have dinner with my family. After dinner, about seven o’clock, I 
do my homework and watch TV about eight. I always go to bed at a quarter past nine. I 
usually read books to prepare myself for tomorrow’s classes. 
 1. After eating breakfast, what do you do? 
  I clean up the table. 
 2. What time do your homework? 
  About 7 o’clock.  
 

 Write the corresponding time on each of Pong’s daily activities. Follow the given 
example. 

 
TIME DAILY ACTIVITIES 
 

7.00 p.m.   Do homework 
4.00 p.m.   Finish school 
8.00 p.m.   Watch TV 
6.30 a.m.   Have breakfast 
6.00 p.m.   Have dinner 
8.20 a.m.   The first class begins 
7.00 a.m.   Go to school 
6.00 a.m.   Get up 
9.15 p.m.   Go to bed 
5.00 p.m.   Go home 
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Direction: Write about your daily routines. 
 
 

My Daily Routine  
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Direction: Write about your daily routines. 
 

 
My Daily Routine  

 My name is ………………………………………...……………………. I get up at 6 o’clock. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................... 

 

The answer will vary 

 


