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คาํนํา 

 เอกสารประกอบการสอน รายวชิาภาษาภาษาองักฤษเพื่อการเกษตร รหสัวชิา 2000-1228 ผุจ้ดัทาํไดเ้รียบ

เรียงข้ึนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ .ศ. 2546) ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระ ทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง ไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ ตาํรา เอกสาร

ประกอบการสอนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมทั้งไดอ้าศยัประสบการณ์จากการสอนในวชิา

ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตรมาเป็นเวลาหลายปีเพือ่เรียบเรียงเน้ือหา และจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหมี้เน้ือหา

ท่ีครบถว้นสมบรูณ์และทนัสมยั เพือ่ใหผู้เ้รียนหรือผูท่ี้สนใจสามารถเรียนรู้ ตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  เป็นการส่งเสริมความรู้ ทกัษะประสบการณ์ทั้งการเรียนในชั้นเรียน และการศึกษาดว้ยตนเอง

นอกหอ้งเรียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการ

เรียนรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เน้ือหาประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ 8 หน่วย คือ Farm Tools and Equipments, Talking About Routine 

Activities, Describing Weather, Giving Opinion, Giving Instruction, Describing Location, Reading Graph and 

Charts และ Reading Labels ในแต่ละบทเรียนประกอบดว้ยการฝึกทกัษะในการส่ือสารทั้ง 4 คือ การฟัง พดู อ่าน 

และการเขียน รวมทั้งการศึกษาคาํศพัทแ์ละโครงสร้างไวยากรณ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน

 ในการจดัทาํเอกสารประกอบการเรียนน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการเกษตร (รหสัวชิา 2000-1228) และผูท่ี้สนใจและตอ้งการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํ

เอกสารประกอบการเรียนวชิาอ่ืน ๆ  หากมีขอ้เสนอแนะประการใดผูจ้ดัทาํยนิดีนอ้มรับไวป้รับปรุงดว้ยความ

ขอบคุณยิง่ 

 

นางปวณีา  สมบูรณ์เรศ 
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ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตร รหัสวชิา 2000 – 1228 

(English for Agriculture) 

จุดประสงค์รายวชิา 

1.  เพือ่ใหรู้้ และเขา้ใจคาํศพัทพ์ื้นฐาน และสาํนวนภาษาท่ีใชใ้นการเกษตร 

2.  เพื่อใหใ้ชส้าํนวนภาษา และมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสมในการสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองเกษตรและใน

งานอาชีพเกษตร 

3.  เพื่อใหเ้ห็นประโยชน์ของภาษาองักฤษท่ีนาํไปใชใ้นวชิาชีพเกษตร  

มาตรฐานรายวชิา 

1.  วเิคราะห์และบอกความหมายของคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยใีนงานเกษตรท่ีพบในเร่ืองท่ีฟัง

หรืออ่าน และนาํคาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาต่าง ๆ ไปใชใ้นบริบททางการเกษตร 

 2.  ถ่ายโอนและบรรยายแผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เป็นประโยค และ/หรือขอ้ความสั้น ๆ 

 3.  สนทนาเร่ืองทางการเกษตรและอาชีพเกษตร โดยใชส้าํนวนภาษาตามมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสม 

 4.  กาํหนดแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และปฏิบติัตามแผนโดยใชก้ลยทุธ์การเรียน และเลือกใชส่ื้อ

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม จากแหล่งการเรียนรู้และทั้งในและนอกสถานศึกษา 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษา ปฏิบติั การอ่านเน้ือหาสาระทางการเกษตรจากส่ือประเภทต่าง ๆ หรือจากแผน่พบั ฉลาก โฆษณา 

คู่มือ คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ สาธิตวธีิการ ขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัการเกษตร ศึกษาความหมายของคาํ

และศพัทเ์ทคนิคพื้นฐานดา้น พืช สัตว ์เคร่ืองมือทางการเกษตร สภาพอากาศ ใชภ้าษาในการแสดงความคิดเห็น 

การเจรจาต่อรอง แสดงความตอ้งการของตน การเสนอ /ใหข้อ้มูลและบริการเร่ืองราวกิจกรรมบริการสินคา้เกษตร

ในฤดูกาลต่าง ๆ หรือการบริการในทอ้งถ่ิน โดยใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารอยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกบัอาชีพเกษตรหรือการบริการทางการเกษตรจากแหล่งการเรียนรู้ พจนานุกรม 

และหนงัสืออา้งอิงอ่ืน ๆ วางแผนการเรียนรู้โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นศนูยก์ารเรียนรู้ในสถานศึกษาและ

นอกสถานศึกษา  



 

 

Talking About Routine Activities 

 

 การบรรยายกิจวตัรประจาํวนัของบุคคลมกัเก่ียวขอ้งกบัการกล่าวถึงภาระงานประจาํท่ีทาํอยู ่ หรือส่ิงท่ีทาํ

จนเป็นนิสัย เช่นภาระงานท่ีเกษตรกรปฏิบติัเป็นกิจวตัรประจาํวนัในสถานท่ีทาํงาน  เราจะใชโ้ครงสร้างประโยค 

Present Simple ในการบรรยายกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีการใชโ้ครงสร้างประโยคเพือ่แสดงเหตุการณ์ปัจจุบนัซ่ึง

แตกต่างจากเหตุการณ์ในอดีต หรือในอนาคต และหากตอ้งการบอกวา่กิจกรรมนั้น ๆ ทาํบ่อยคร้ังหรือไม่ ใหใ้ช ้

Adverb of Frequency ประกอบดว้ยจะทาํใหค้วามหมายมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 

 

 

1. การศึกษาความหมายคาํศพัท ์และคาํศพัทเ์ทคนิคทางการเกษตรท่ีใชใ้นการบรรยายกิจกรรมท่ีทาํเป็น

กิจวตัรประจาํวนั 

2. การฟังบทสนทนาเร่ืองการปฏิบติังานอาชีพเกษตรในชีวติประจาํวนั 

3. การศึกษาไวยากรณ์เร่ืองประโยค Present Simple Tense  

4. การศึกษาเร่ือง Adverb of Frequency ท่ีใชป้ระกอบในการบรรยายกิจวตัรประจาํวนั 

5. การอ่านบทความท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปฏิบติังานอาชีพเกษตรในชีวติประจาํวนั 

6. การเขียนบรรยายเร่ืองราวท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปฏิบติัภาระงานประจาํวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2 

สาระสําคญั 

เนือ้หา 



 

 

จุดประสงค์ทัว่ไป 

 1. เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในความหมายคาํศพัท ์คาํศพัทเ์ทคนิคดา้นการเกษตร และสาํนวนภาษาท่ี

ปรากฏในใบความรู้ 

 2. เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการใชป้ระโยค Present Simple Tense ในการบรรยายภาระงาน

ประจาํวนั 

 3. เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการใชค้าํวเิศษณ์บอกความถ่ี  (Adverb of Frequency) ในประโยค

บรรยายภาระงานประจาํวนั 

 4.  เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 1. บอกความหมายคาํศพัท ์คาํศพัทเ์ทคนิคดา้นการเกษตร และสาํนวนภาษาท่ีปรากฏในใบความรู้ได้

ถูกตอ้งตามบริบท 

 2. ใชป้ระโยค Present Simple Tense ในการบรรยายภาระงานประจาํวนัดา้นการเกษตรได้ถูกตอ้งตาม

ไวยากรณ์ และเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 3. ใชค้าํวเิศษณ์บอกความถ่ี  (Adverb of Frequency) ในประโยคบรรยายภาระงานประจาํวนัเพื่อบอก

ความถ่ีในการทาํกริยาต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งตามไวยากรณ์ และเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 4.  อ่านบทความเร่ืองการบรรยายภาระงานประจาํวนัแลว้ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

5. เขียนบรรยายการปฏิบติังานเกษตรในชีวติประจาํวนัโดยใชไ้วยากรณ์ท่ีถูกตอ้งได้ และเหมาะสมตาม

สถานการณ์ 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 



 

 

Instruction:  Choose the correct answer. 

1. Many birds of Europe _____________south to Africa every winter. 

a. flies b. flys  c. fly  d. flyes 

2. Mike________________in the office. He works on the farm. 

a. does work  b. doesn’t work  c. not work d.  don’t work 

3. A farmer__________________the plants early in the morning. 

a. waters b. water  c. wateres d. watering 

4. __________________do you loosen the soil? 

a. How long b. How much  c.How often d. How many 

5. Sometimes we______________the cows minerals and vitamins. 

a. give  b. gives  c. given  d. giving 

 6. When it rains, we________________the plant. 

 a. not water b. don’t water  c. doesn’t water d. water not 

7. Every Sunday, Mike_________________the grass in rose bed. 

a.  cut  b. cuttes  c. cuts  d. cutes 

8.   My father________________use insecticide on his plants. It’s very dangerous. 

 a.  always b. usually c. often  d. never 

9. We grow sugar , tobacco and corn because they______________cash crop. 

a. are  b. is  c. am  d. was 

Pre-test 



10.  Malee shouldn't_______________ so much meat. She will get fat soon. 

a. eats  b. eat  c. eaten  d. eating  

 

 

 

Routine (n.) กิจวตัรประจาํวนั   raise (v.) เล้ียงสตัว ์

Dark (adj.) มืด    equipment (n.) เคร่ืองมือ/ อุปกรณ์ 

Feed (v.) ใหอ้าหารสัตว/์ เล้ียงสตัว ์ hay (n.)  ฟาง / หญา้แหง้ 

Mineral (n.) แร่ธาตุ    dairy (n.) โรงนม / ร้านขายนม 

Weather (n.) สภาพอากาศ   holiday (n.) วนัหยดุพกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary Study 



   

 

Listen to the dialog and do the assignment. 

Talking about Routine Activities 

Pichai: Could you tell me about your farm? 

Penny: Sure. It’s my father’s farm. It’s180 acres. We raise cows to make milk. 

Pichai: What do you usually do on your farm? 

Penny: We start work very early at 3 a.m. It’s still dark then. At 4 we always clean the milking 

equipment. Then at 6 we feed the cows before milking them. 

Pichai: What do you feed the milking cows? 

Penny: We often feed them grass, corn, hay and a lot of water. Sometimes, we give them 

vitamins and minerals. At 7 the milkmen turn on the milking machines. At around 9 the 

milk truck takes the milk to the dairy. 

Pichai: How do you take care of the cows’ health? 

Penny:  At 11 we usually take the cows out to the exercise yard in warm weather.  

Pichai: Do you milk the cows again in the afternoon? 

Penny: Oh, yes. We normally milk them around 5. At 7 we also feed them again. 

Pichai: Do you have any holidays? 

Penny: No, we never have holidays. We work 7 days a week, but we love to do it! 

Listening  1 



 

 

  Complete the sentence using the information from the dialog. 

1.  Penny feeds the milking cows at ______________________________. 

2. Penny___________________the cows out to exercise at 11 o’clock. 

3. Penny cleans the milking_______________________at 4. 

4. At___________________Penny feeds the cows again. 

5. Penny starts work at____________________________. 

6. Penny______________________the cow again at around 5. 

7. The milk truck_____________________the milk to a dairy at around 9. 

8. The milkmen turn on the machines at_______________________. 

9. Penny______________________cows to make milk. 

10. This farm belongs to Penny’s_________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 



 

 

 

1.ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีเป็นความจริงตลอดไปหรือเป็นความจริงตามธรรมชาติ เช่น  
         The sun rises in the east.( พระอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัออก)            

Sisaket is in the northeastern part of Thailand. (จงัหวดัศรีสะเกษตั้งอยูใ่นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) 

2.ใชก้บัการกระทาํท่ีทาํจนเป็นนิสัย มกัจะมีกลุ่มคาํท่ีมีความหมายวา่ เสมอๆ บ่อยๆ ทุกๆ อยูด่ว้ย 

เช่น        

I start work early at five o’clock everyday. (ฉนัเร่ิมทาํงานตั้งแต่เชา้ตรู่ตอนตีหา้ทุกๆ วนั) 

 

 

             1.  ประธาน He, She, It  หรือ 1 เดียวเท่านั้น ต้องเตมิs หรือes  ทา้ยคาํกริยาดว้ย มีกริยาช่วย คือ does   

                2.  ประธาน I, You, We, They, หรือ 2 ข้ึนไป กริยาเหมือนเดิม มีกริยาช่วย คือ do 

   3.  doและdoes  ใชใ้นประโยค คาํถามและปฏิเสธ 

   4.  ในประโยคท่ีมี doesเป็นกริยาช่วย กริยาหลกัไม่ตอ้งเติม s / es 

 

 

 

 

Present Simple Tense 

โครงสร้างประโยค คอื  Subject + Verb(s, es) 

หลกัการจําและนําไปใช้ 



 

 

1. ประโยคบอกเล่า   
  

.    
 

         เช่น      Malineegrowslettuce. (มาลินีปลูกผกักาดหอม) 

                 Jackcleans the chicken coop everyday.(แจค๊ทาํความสะอาดคอกไก่ทุกวนั) 

        I likeguava juice.(ฉนัชอบนํ้าฝร่ัง)    

               Jack and his friendsfeed the cow everyday.(แจค๊กบัเพื่อน ๆ ให้อาหารววัทุกวนั) 

2. ประโยคคําถาม  

         2.1 Yes/No question   

 

  

 

                  Doesshe raise a pig in her farm?(เธอเล้ียงหมใูนฟาร์มหรือไม่)   

              Does Jack cut the grass everyday?(แจค๊ตดัหญา้ทุกวนัหรือไม่)                  

                  Do you like Thai food? (คุณชอบอาหารไทยหรือไม่) 

                  Do Jack and his friends feed the cow every day?(แจค๊กบัเพือ่น ๆ ใหอ้าหารววัทุกวนั

หรือไม่) 

 

 

ชนิดของประโยค 

Subject + Verb1 + (Object). 

Do, Does + Subject + Verb? 



             การตอบแบบ Short answer   

              Yes, he/she/it does.                    No, he/she/it doesn’t. 

              Yes, I/you/we/they do.       No, I/you/we/they don’t. 

         2.2   ใช้ Question words   

           

 

 

เช่น 

          What do you eat for lunch?       I eat chicken noodle. 

                      Where does Jim go Mondays?   He goes to sell fruits at the market.   

                                   What do they use to dig the soil?     They use a hoe to dig the soil. 

      3. ประโยคปฏิเสธ ใช้ do not (don’t), does not (doesn’t) ตามด้วยคํากริยาแท้รูปเดิม  

          I don’t like bitter gourd. It’s bitter.  

Jack doesn’t take the cows out today. It’s too cold.           

 

                                                                                    

1.กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย o,s, x, ch, ss, และsh,  ใหเ้ติมesเช่น 

      pass - passes = ผา่น           brush - brushes = แปรงฟัน     

catch - catches = จบั                                go - goes = ไป                

box - boxes = ชก      

What/ Where/ When / Why/ ……+ 

do/does + Subject + Verb…….? 

หลกัการเตมิ S ที่คาํกริยา 



2.กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย yและหนา้ y ไม่ใช่  a e i o u ใหเ้ปล่ียนy เป็นi แลว้เติมes 

       study studiesเรียน,          cry – criesร้องไห้,         fry - fries ทอด      

3. กริยาท่ีนอกเหนือจากท่ีไม่เขา้กฎในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ใหเ้ติม s ไดเ้ลย 

Adverb of Frequency(กริยาวเิศษณ์บอกความถี่) 

Adverbs of Frequency คือ กริยาวเิศษณ์แสดงความถ่ี โดยเราจะนาํ Adverbs of Frequency มาช่วย

ในการบ่งบอกถึงความบ่อยหรือความถ่ี (how often) ของเหตุการณ์ต่างๆซ่ึงคาํเหล่าน้ีนั้นมีอยูม่ากมาย โดยท่ีมกั

เห็นไดท้ัว่ไป นัน่ก็คือ 

Adverb ความหมาย 

always เป็นประจาํ, อยา่งสมํ่าเสมอ 

often  บ่อยๆ 

frequently บ่อยๆ 

usually  โดยปกติ 

sometimes บางคร้ัง 

mostly โดยส่วนใหญ่ 

normally โดยปกติแลว้ 

generally โดยทัว่ไป 

repeatedly ซํ้ าไปซํ้ ามา 

occasionally ในบางโอกาส 

*seldom ไม่ค่อยจะ, นานๆคร้ัง 

*hardly แทบจะไม่ 

*barely  แทบจะไม่ 

*rarely แทบจะไม่ 

*scarcely แทบจะไม่ 

*never ไม่เคย 

 



*คาํวา่ seldom, hardly, barely, rarely, scarcely, never เป็นคาํท่ีมีความหมายเป็นเชิงปฏิเสธอยูแ่ลว้เราจึงไม่

ควรทาํใหป้ระโยคเป็นรูปปฏิเสธอีก เม่ือใชค้าํเหล่าน้ี เช่นI hardly cook.= ฉนัแทบจะไม่เคยทาํกบัขา้วเลย 

  

และนอกจากคาํเหล่าน้ีแลว้ ยงักลุ่มคาํท่ีผสมกนัซ่ึงสามารถแสดงถึงความถ่ีได ้เช่น once a week, twice a day, 

every year และอ่ืนๆ 

       

 

 

 

1.หากประโยคม ีVerb to be เราจะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหลงั Verb น้ันๆ 

  Verb to be Adverb of Frequency  

Anna is always late 

Anna isn’t usually late 

 

2.หากประโยคมกีารใช้ Main Verb จะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหน้า Verb น้ันๆ 

 Adverb of Frequency Main Verb   

Anna always feeds the animals 

  

3. เมื่อใดกต็ามทีป่ระโยคมี การใช้ Auxiliary Verb (กริยาช่วย) หรือ ประโยคน้ันเป็นประโยคปฏิเสธ เรามักจะใส่ 

Adverbs of Frequency ไปข้างหลงั Auxiliary Verb น้ันๆ 

  Auxiliary Verb Adverb of 

Frequency 

Main Verb  

Anna can never milk the cows 

Anna doesn’t usually debeak layer hens 

*เราสามารถเติม Adverbs of Frequency ไปหลงั may, might, can, could และอ่ืนๆได ้ยกเวน้ “have to” และ “used 

to” Adverb จะตอ้งอยูด่า้นหนา้เสมอเช่น I always have to go to a hospital. / I usually used to go trekking.  

 4. หากเป็นประโยคคําถาม ให้เรานํา Adverb of frequency มาวางไว้หน้า Main Verb 

ตําแหน่งในการวาง Adverbs of Frequency 



   Adverb of Frequency Main Verb  

Do you often drink milk? 

Does Jane always raise tilapia? 

  

5. เราสามารถวาง Adverbs of Frequency บางตัวไว้หน้าประโยคได้ 

Sometimes we drink goat milk. 

We give animals minerals and vitaminsoccasionally

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Read the text. Then write the sentence using the pictures and the verbs given. 

Farmer’s routine 

Our family has a farm. We have milk cows, pigs, chickens, and goats. We grow corn, oats, 

beans, and hay. Our routine is something like this: 

5 am - milk cows, feed animals. 

8 am –have breakfast 

9 am - grind feed (we make our own feed with a hammer mill), go into the field, plant and cultivate 

corn, cut, rake, ball and unload hay, check tractor, go to town to get supplies (feed store, bank, Co-

op, tractor parts store, etc.),  

12 –have lunch 

1 - more work from above 

4 - feed animals again, call the cows in from pasture, scoop manure into the spreader, etc. 

4:30 - after school mini snack 

5:00 - milk again 

6:30 - work some more especially in the summer when it is light later. 

When we get in for the night - eat again before going to bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading 



 

 

Instruction:  Make a sentence using the pictures and words as clues. 

 

 

 

 

 

1. He__________________________________. 

   

 

      

2. Henry__________________________________. 

 

 

 

        3. Joe and Linda_________________________. 

 

 

            4. We________________________________. 

 

 

cultivate feed scoop milk 

have breakfast unload (hay) rake grind 

Reading Exercise 



 

 

     5. Jack___________________________________. 

 

 

 

      6. Uncle Mike_________________________. 

 

 

      

     7. They_____________________________. 

 

 

 

      8. Kate and Jim________________________. 

 

 

 



 

 

Instruction:  Fill in the blank using the verbs and phrases given. 

1. My grandfather ______________(grow) tomatoes in his garden this summer. 

2. She ________________________(not grow) rice. 

3. The meat_____________________(taste) right. 

4. Birds_________________________(not eat) eat bougainvilleas. 

5. _________________Martin_____________(start) work on his farm early? 

6. Mike and his brother___________________(not raise) catfish. 

7. It’s dry in the summer, Sak’s father_______________(dig) a pond for irrigation. 

8. Pigs_____________________(not have) seat glands and overheat easily. 

9. Sales of Thai rubber________________(increase) gradually nowadays. 

10. Tilapia____________________(is) a warm weather fish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise1 



 

 

Instruction:Rearrange the sentence. 

Example: (always/early/start/Sue/work)  Sue always starts work early. 

1. (take/the/how/cows/out/often/you/do/?) 

_______________________________________________________________ 

 

2. ( raise/does/and/Susan/not/goat/sheep) 

______________________________________________________________ 

 

3. (plant/when/he/does/cucumber/the/tree/?) 

______________________________________________________________ 

 

4. (corn/in/grows/and/his/Peter/hay/farm) 

______________________________________________________________ 

 

5. (do/Emmy/not/and/neighbor/her/use/pesticide) 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise2 



 

 

Instruction:  Each following sentence has one mistake. Correct and write them on the space 

provided. ในแต่ละประโยคมีท่ีผดิพลาดอยูห่น่ึงแห่ง คน้หาแลว้แกไ้ขใหถู้กตอ้ง ทาํลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดให้ 

1. We walks to school every day. 

______________________________________________________________ 

2. I no live in a farm. 

______________________________________________________________ 

3. Lynn don’ grow papaya this year. 

______________________________________________________________ 

4. The seller doesn’t sells chicken. 

______________________________________________________________ 

5. Do Jack water the cucumber tree? 

______________________________________________________________ 

6. Mike drive a tractor in the field. 

______________________________________________________________ 

7. John likes to eats snakehead fish. 

______________________________________________________________ 

8. They do study Agriculture. 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Exercise 3 



 

Instruction:  Choose the correct answer. 

1. Sometimes we ………………………...the cows minerals and vitamins. 

a. give  b. gives  c. given  d. giving 

2.We grow sugar , tobacco and corn because they………………………cash crop. 

a. are  b. is  c. am  d. was 

3. Every Sunday, Mike……………………………the grass in rose bed. 

a.  cut  b. cuttes  c. cuts  d. cutes 

4. A farmer……………………….the plants early in the morning. 

a. waters b. water  c. wateres d. watering 

     5. Many birds of Europe …………………south to Africa every winter. 

a. flies  b. flys  c. fly  d. flyes 

6. …………………………do you loosen the soil? 

a. How long b. How much  c. How often  d. How many 

7. Mike…………………………in the office. He works on the farm. 

a. does work  b. doesn’t work c. not work d.  don’t work 

8. Malee shouldn't………………….. so much meat. She will get fat soon. 

a. eats  b. eat  c. eaten  d. eating  

 

Post-test 



9. My father…………………….use insecticide on his plants. It’s very dangerous. 

a.  always b. usually  c. often   d. never 

 10.  When it rains, we……………………………the plant. 

a. not water b. don’t water  c. doesn’t water d. water not 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instruction:  Write a 7 day diary telling your routine activities.  ใหเ้ขียนไดอาร่ีบนัทึกกิจวตัรประจาํวนั 

และงานท่ีปฏิบติัเป็นเวลา 7 วนั 

My Routine Activities 

 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Assignment 



 

Unit 1 : Talking About Routine Activities 

Pre-test 

1. c  2. b  3. a  4. c  5. a 

6.  b  7. c  8. d  9. a  10. b 

Listening Activity 

1. 6 a.m.   6. milks 

2. takes   7. takes 

3. equipments  8. 7 a.m. 

4. 7 p.m.   9. raise 

5. 4 p.m.   10. Father 

Reading Activity 

1. has breakfast  5. cultivates 

2. scoops   6. rakes 

3. feed    7. upload 

4. grind    8. Milk 

Exercise 1 

1. grows    6. don’t raise 

2. doesn’t use    7. digs 

3. tastes    8. don’t have 

4. doesn’t eat    9. increases 

5. Does, work   10. is 

Answer Keys 



Exercise 2 

1. How often do you take the cows out? 

2. Susan does not raise goat and sheep. 

3. When does he plant the cucumber tree? 

4. Peter feeds corn and hay to his livestock. 

5. Emmy and her neighbor do not use pesticide. 

Exercise 2 

1. We walk to school every day. 

2. I don’t live in a farm. 

3. Lynn doesn’t grow papaya this year. 

4. The seller doesn’t sell chicken. 

5. Does Jack water the cucumber tree? 

6. Mike drives a tractor in the field. 

7. John likes to eat snakehead fish. 

8. They study Agriculture. 

Post-test 

1. a  2. a  3. a  4. a  5. c 

6.   c  7.  b  8. a  9. b  10. c 
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