
ACE Expert English Homework Week 4 
แบบฝกหัดน้ีจะชวยทําใหผูเรียนสามารถจดจําเน้ืองหาท่ีไดเรียน และเปนการแนะนําบทเรียนใหมท่ีจะเรียนในชั่วโมงตอไป 
ถาคุณลอกการบานเพื่อนในชั้นอาจจะทําใหการเรียนของคุณไมพัฒนาและมพีัฒนาการทางภาษาท่ีชาไปอีก 
ถาทําแบบฝกไมได อยาวิตกกังวล แตจงพยายามทําใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได พยายามดูเนี้อหาท่ีเรยีน ตัวอยาง 
หรือถามเพือ่นใหชวยอธิบายจะดีกวาการลอกคําตอบจากเพื่อนมาโดยตรง 
เพราะจะทําใหการเรียนเปลาประโยชนเหมือนท่ีเราเคยเปนมาแลวตอนท่ีเรียนในโรงเรียนแลวอาจจะลอกการบานจากเพื่อนท่ีเกงกวาสงอาจารยโดยไมไดทําความเข
าใจกับเน้ือหาเลย 
 
Where is the animal? 
ศึกษาภาพขางใตนี้ คุณรูหรือไมวาสัตวแตละชนิดอยูท่ีไหนโดยใชกลองเปนหลัก ตรวจคําตอบไดจากขางลางหนากระดาษ 
และใชรูกภาพเหลาน้ีเพื่อตอบคําถามในหนา 2-5  

 
 
Where is the car? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The car is between the buses. 

 Where is the circle? 

 
 
The circle is between the squares. 
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A. Map  
ศึกษาภาพแผนท่ีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากน้ันใหเติมคําลงในชองวางโดยเลือกคําตอบจากสี่เหล่ียมดานลาง อาทิ ตัวอยางในขอที่ 1  
 
under next to between in above 

 
1. Bangkok is _in_____ Thailand. 
 
 

2. Laos is _______________ Thailand. 

 

3. Thailand is _______________ Malaysia. 

 

4. Thailand is _______________ Southeast 
Asia. 

 

5. Cambodia is _______________ Thailand 
and Vietnam. 

 

6. Bangkok is _______________ the Gulf 
of Thailand. 

 

7. Cambodia is _______________ Laos. 

A Map of Southeast Asia  
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B. Classroom 
อยางแรก ศึกษารูปภาพ ตอมาใหจับคูรูปภาพกับคําตอบท่ีถูกตอง อาทิเชน ตัวอยางขอท่ี 1 
อยาลืมกลับไปดูสิ่งท่ีเราเรียนมาแลวถาสับสนหรือไมเขาใจ 
 

 
 
 
C. Eye Doctor 

ประโยคท่ีไมสมบูรณ อานประโยค  พิจารณาตัวเลือกท่ีมีใหวาคําใดที่มีความเหมาะสมทีจะเติมลงไปในชองวางได 
เขียนตัวเลือกท่ีคิดวาถูกตองในชองวาง 
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D. Word Puzzle 
Read each clue. The clues spell a word.  
 

1. There are seven letters in this word. 
2. The first letter is E. 
3. The last letter is H. 
4. The letter N is next to the letter E. 
5. The letter S is next to the H. 
6. The letter N is between the letter E and the letter G. 
7. The letter S is between the letter H and the letter I. 
8. The letter L is between the letter G and the letter I. 

 
 
The word is: 
  

E             

  
E. Description of Village 
As an ACE expert guide, you will be expected to describe where you live in English.   
The next page gives an example of how to describe a picture or place in English.  Use it to help you 
complete the next task. 
 
ในฐานที่เปนอาสาสมัครเฉพาะทางฯ มัคคุเทศก คุณอาจจะตองถูกเรียกใหอธิบายหรือเลาเก่ียวกับสถานท่ีที่คุณอยูเปนภาษาอังกฤษ 
ในตัวอยางหนาตอไปจะเปนตัวอยางเก่ียวกับวาคุณจะอธิบายภาพหรือสถานที่อยางไรเปนภาษาอังกฤษ 
ใหยึดแผนงานน้ีเปนแนวทางในการทําการบานที่ไดรับมอบหมายไป 
 
If you find it difficult to write in English, try to prepare this task orally.  Erik or Helen will go over it with 
you next week after class. 
 
ถายากเกินไปที่จะเขียนอธิบายเปนภาษาอังกฤษ เตรียมเปนภาษาพูดแทน 
คุณครูเฮเลนกับครูอีริคจะชวยดูเรื่องน้ีในสัปดาหหนาหลังจากเลิกเรียน 
 
1. Write 5 sentences which describe the position of your house using at least one of these words in each 
sentence: in, near, next to, in front of and behind. 
 
แตงประโยค 5 ประโยคท่ีอธิบายหรือบอกเก่ียวกับบานของทานโดยจะตองใชคําท่ีกําหนดใหในประโยคอยางนอย  1  
คําในแตละประโยคโดยมีคําวา in, near, next to, in front of and behind ในแตละประโยคดวย 
 
2. Write 1 sentence which describes where your village or town is using the word:  near.  
แตงประโยค 1 ประโยคที่บอกวาหมูบานหรือชุมชนของคุณอยูที่ไหนโดยจะตองใชวา  near ในประโยคดวย 
 
3. Write 2 sentences which describe your village or town.  These sentences should include the words: 
bigger than smaller than  
 
แตงประโยคสองประโยคที่อธิบายวาหมูบานหรือชุมชนของคุณอยูทีไหนโดยตองมีคําวา bigger than  smaller than 
ในประโยคดวย 
 



 
 
Example 
1. My house is in Kuraburi.  There is a river in front of my house.  The jungle is behind my house.  

There are some banana trees near my house.  My house is next to a low hill. 

2. Kuraburi is near Ranong. 

3. Kuraburi is smaller than Ranong. Kuraburi is bigger than Ban Talae Nok.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Crossword Puzzle 
อานโจทยขางลางวาคําใดมีความหมายในนัยยะตรงกันขาม เชน เบา มีความหมายตรงขามกับคําวา หนัก ดังน้ันก็เติมคําวา หนัก (heavy) 
ลงไปในชองสี่เหล่ียมหมายเลข 1 
อานโจทยขอตอไปแลวก็ทําในลักษณะเชนเดียวกันคือ หาคําท่ีมีความหมายตรงกันขามกับคําท่ีกําหนดใหมาเติมลงในชองวางเหลาน้ัน 
ถาคุณไมสามารถทําตอไปไดเพราะติดขัดดวยประการใด ๆ ใหกลับไปดูแผนงานท่ีไดทําในหองเรียน ลองทบทวนดู แลวจะเจอคําตอบ 
 

 Across  Down 
2. light   1. light 
4. short  2. low 
7. tall  3. calm 
8. dry  5. unstable 
9. smooth  6. shallow 
10. far    
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เราใชคําท่ีอธิบายสภาวะหรือสถานะของบางสิ่งบางอยาง เชน   
 
a lot of = ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
มากมาย 
some = ◊◊◊◊◊◊◊◊ 
จํานวนหน่ึง  นับไมได 
a few = ◊◊◊ 
จับนวนนึง สองสาม  
For example: ตัวอยาง 
 
There are a lot of squares. 
 
มีชองสี่เหลี่ยมมากมาย 
There are some squares.  
 
มีชองสี่เหลี่ยมจํานวนหน่ึง 
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There are a few squares.   
มีชองสี่เหลี่ยมสองสามอัน 
 
สวนใหญการบานจะมี  3 วิธีใหเลือกทํา  เลือกมา 1 วิธีท่ีคุณถนัดมากท่ีสุด 
 
 
 
 
  a lot of 
1. There are  some  circles. 
  a few 
 

  a lot of  
2. There are  some grey circles. 
  a few 

  a lot of 
3.  There are  some black circles. 
  a few 


