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1. แบบฝึกหนังสือประกอบการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน  
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 นิทานฟิลิปปินส์ เรื่อง Khan Laon ใช้คู่กับหนังสือประกอบการอ่านภาษาอังกฤษ     
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 7  นิทานฟิลิปปินส์ เรื่อง Khan Laon 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

3. นักเรียนอ่านนิทานแต่ละบท (Chapter) แล้วท าแบบฝึก Reading Chapter Exercise 1-6 

 ตามล าดับ (หรืออ่านให้จบเรื่องก็ได้) 

4. ตรวจค าตอบ และให้คะแนนแบบฝึก 

5. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  

6. นักเรียนต้องบันทึกคะแนนตามแบบที่ก าหนดทุกครั้ง 

7.  ครูให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
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เอกสารหมายเลข 1 
แบบทดสอบวัดผลก่อนเรียน (PRETEST) 

หนังสือประกอบการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดนิทานพ้ืนบ้านอาเซียน เล่ม 7 

นิทานฟิลิปปินส์ เร่ือง  Khan Laon  

********************************************************************************************************************** 

Direction Choose the best answer from a, b, c or d  

           put (X) on your answer sheet.(10 marks) 

 

Read the text then answer the question for 1-3 

 

 

 

 

 

1. What is the official name of the country? 

    a. the Southeast Asia.  

    b. the part of Metro Manila. 

    c. the western Pacific Ocean. 

    d. the Republic of the Philippines. 

2.  What is the capital of Philippines? 

    a. Pacific Ocean  

    b. Quezon City     

    c. Manila      

    d. Metro 

 

 

  The Philippines, officially known as the Republic  

   Of the Philippines, its capital city is Manila while  

   its most populous city is Quezon City; both are  

   part of Metro Manila. 
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3. What’s different? 

    a. Eel      

    b. Snake 

    c. Dragon      

    d. Worm 

4.  Who is a king’s daughter? 

    a. a prince  

    b. a queen     

    b. a solider  

    d. a princess 

Read the passage then answer the questions 5-6   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

5.  Which is not about the Philippines National Flower? 

 a. Sampaguita is a small white flower. 

 b. It is not use as a perfume. 

 b. It’s a colorful history. 

 d. It’s white flower. 

  

 

 

PHILIPPINES NATIONAL FLOWER  

– JASMINUM SAMBAC 

Sampaguita, the National Flower of  

the Philippines is a small white flower with  

a colourful history. It is also use as a perfume  

and a flavor – jasmine tea.  
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6.  What’s the National Flower of Philippines? 
  

 

 

    a.       

 

 

    b.  
  

 

     

    c.        

     
 

    d.  

 

7.  Finally the seven headed-dragon was kill and became    

         ………………. 

    a. a village     

    b. a volcano  

    c. a mountain    

    d. a mermaid 

8 What did come first? 

   a. He volunteered for helping the Princess Arina. 

   b. He took the Princess Arina back to the King. 

   c. He challenged to the seven headed-dragon. 

   d. He married with the Princess Arina. 
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9. I have a kilo of orange. 

 Suda has 1,000 grams of flour. 

 Which sentences is right? 

    a. Oranges are heavier than her flour. 

    b. Oranges are as heavy as flour.  

    c. Flour is heavier than oranges. 

    d. Oranges are the heaviest. 

10. Match the sentences with the picture. 

 

     

 

 

 

 

    a. The eagle’s wings are longer than bee’s. 

    b. Khan Laon rode on the eagle back. 

    c. Bees flew upper than the eagle  

       d. Ants walked on the ground. 

 

************************** 
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WORK SHEET 

READING CHAPTER EXERCISE 1-6 

   

 



 

Work Sheet แบบฝึกเรียงค ำ 
 

Direction Arrange the given words in order to the dictionary    

            with part of speech and meaning. 
 

 

      1. threat       2. soul      3. herself     4. island        

     5. virgin        6. madly   7. sting         8. flawless       

     9. powerful        10. themselves   

                

No. words 

Part 

of 

speech 

meaning 

1 flawless adj. ไร้ต าหนิ 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Khna Laon  

เอกสารหมายเลข 2 

WORK SHEET แบบฝึกเรียงค ำ 
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Direction Match the words to the pictures. (5 marks) 
 

Khna Laon  

เอกสารหมายเลข 3 

Reading Chapter 1 Exercise 1 
 

 

 

 

 

 

Here the answers 

a. girl 

b. island 

c. dragon 

d. village 

e. cave  
 

1 
 

 

5 
 

 

4 
 

 

3 
 

 

2 
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Direction  Fill the puzzle and fine the word in  

            the middle(A). (6 marks) 
 

 

 

    1        
2            

   3         

    4        

    5        
 

1. A man who killed the seven heads dragon in this story. 

2. She is a king’s daughter. 

3. It’s opposite of “kind” 

4. Strong in the face of fear and  

     it’s opposite of‘afraid’ 

5. Past tense of send. 

Khna Laon  

เอกสารหมายเลข 4 

Reading Chapter 1 Exercise 2 
 

What’s this word? 

 

 

A 
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Khna Laon  

เอกสารหมายเลข 5 

Reading Chapter 2 Exercise 3 
 

Direction Write  (true) or × (false). (6 marks) 

 

1.   The girls on the Nagose island made   

          themselves ugly because they afraid to send  

                 to the seven headed-dragon’s cave.  

 

2.  Khan Laon offered himself for seven headed-       

                dragon’s sacrificing. 

 

3.  Many people went with Khan Laon to fight  

         the seven headed-dragon. 

 

4.  Khan Laon could speak to animals. 

 

5.  Bees and ants refused to go with Khan Laon  

  to the seven headed-dragon’s cave. 

 

6.  After the seven headed-dragon met  

         the princess it was peaceful.  
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Khna Laon  

เอกสารหมายเลข 6 

Reading Chapter 2 Exercise 4 
 

Direction  Match two parts to make the sentences.  

            (5 marks) 

  

 

 1. Khan Laon ……………………………………………….………………….. 

 2. Princess Arnina………………………………………………………….. 

 3. The seven headed-dragon………………………………………… 

 4. The people …………………………………………………………………. 

 5. The king……………………………………………………………………….. 

 

 

 a. allowed Khan Laon to fight the cruel dragon. 

 b. told the people brought him a young virgin   girl. 

 c. offered herself to the seven headed-  

            dragon’s sacrifice. 

 d. could speak to all animals in the forest. 

 e. were afraid of the seven headed-dragon. 

 

Part B 
 

Part A 
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Direction Arrange the pictures in order correctly. 

           (6 marks) 
 

Khna Laon  

เอกสารหมายเลข 7 

Reading Chapter 3 Exercise 5 
 

Put the answers here…. 

 1………………. 2………………. 3……………….  

 4………………. 5………………. 6……………….  

 

  

  

  

a. 

f. e. 

d. c. 

b. 
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Khna Laon  

เอกสารหมายเลข 8 

Reading Chapter 3 Exercise 6 
 

 

Direction Complete the sentences. (5 marks) 
 

  There was an (1.)……………… there the seven   

  headed-dragon (2.)……………………. in.    

  Every year it came to the village to bring  

  a (3.)…………………… for sacrificing.  

  Then the girls changed themselves (4.)……………….      

  The people afraid of the seven headed-dragon  

   Because it was more (5.)………………. 
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READING FROM STORY 

   

 



 

Direction Do the exercise A, B and C. (16 marks) 

 

Exercise A Match the word to the meaning. (5 marks) 
 

   

 

…….1. island    a. an ancient animal  

…….2. princess    b. the land that is surrounded by  

                        the sea. 

…….3. volunteer    c. do something to someone better 

…….4. special    d. the king’s daughter  

…….5. dragon    e. offer himself for helping other people  

 

 

  

    

Khan Laon 

เอกสารหมายเลข  9 

Reading from Story 
 

Colum B Colum A 
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Exercise B Complete the sentences. (6 marks) 

 
      

1.  The seven headed-dragon live………………… 

2.  The people brought………………….. to the seven headed-

 dragon every year. 

3.  ………………………..offered herself to be a sacrifice for  

     the seven headed-dragon. 

4. The peopled didn’t believed with Khan Laon doing     

     because the seven headed-dragon was more ……………. 

5. Khan Laon asked ……………………………….to help him. 

6. Khan Laon Volcano was situated…………………………….    
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Exercise C   Answer the questions. (5 marks)  

 

1. Who did volunteer to fight the seven headed-dragon? 

     ……………………………………………………………………… 

2. Who killed the seven headed-dragon? 

     ……………………………………………………………………… 

3. Who did Khan Laon ask for helping? 

     ……………………………………………………………………… 

4. What did the king and the queen allow Khan Laon to do? 

    ……………………………………………………………………… 

5. Is the Philippines a country which island? 

    ……………………………………………………………………… 
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POST TEST 

   

 



 

เอกสารหมายเลข  10 

แบบทดสอบวัดผลหลังเรยีน (POST TEST)    
หนังสือประกอบการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดนิทานพ้ืนบ้านอาเซียน เล่ม 7 

นิทานฟิลิปปินส์ เร่ือง  Khan Laon  
**********************************************************************************************************************  

Direction Choose the best answer from a, b, c or d   

           put (X) on your answer sheet.(10 marks) 

 1.  Who is a king’s daughter? 

    a. a queen     

    b. a solider  

    c. a prince     

    d. a princess 

  2. What did come first? 

   a. He volunteered for helping the Princess Arina. 

   b. He took the Princess Arina back to the King. 

   c. He challenged to the seven headed-dragon. 

   d. He married with the Princess Arina. 

3. What’s different? 

    a. Eel      

    b. Snake 

    c. Dragon     

    d. Worm 

4.  Finally the seven headed-dragon was killed and it  

        Became ………………. 

    a. a mountain     

    b. a volcano  

    c. a village     

    d. a mermaid 
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5. I have a kilo of orange. 

 Suda has 1,000 grams of flour. 

 What sentences is right? 

    a. My oranges are as heavy as her flour. 

    b. Oranges are not as light as flour.  

    c. Flour is heavier than oranges. 

    d. Oranges are the heaviest. 
 

Read the text about Philippines then answer the 

question for 6-7 

 

 

 

 

 
 

6.  What’s the capital of Philippines? 

    a. Pacific Ocean  

    b. Philippines     

       c. Manila      

    d. Metro 

 

  

 

 

  The Philippines, officially known as the Republic    

  of the Philippines, its capital city is Manila while  

  its most populous city is Quezon City; both are  

  part of Metro Manila. 
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7. What is the official name of the country? 

    a. the Southeast Asia  

    b. the part of Metro Manila 

    c. the western Pacific Ocean 

    d. the Republic of the Philippines 

 

8. Match the sentences with the picture. 

 

 

 

 

    a. The eagle’s wings are longer than bee’s. 

    b. Khan Laon rode on the eagle back. 

    c. Bees flew upper than the eagle  

       d. Ants walked on the ground. 
    

Read the passage then answer the questions 9 - 10   

 

 

 

 

 

 

   

 

PHILIPPINES NATIONAL FLOWER – JASMINUM SAMBAC 

      Sampaguita, the National Flower of  

      the Philippines is a small white flower  

      with a colorful history.  

      It is also use as a perfume and a flavor – jasmine  

      tea. 

      

17 
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9.  Which is not about the Philippines National Flower? 

    a. It’s white flower. 

    b. It’s a colorful history. 

    c. It’s not use as a perfume.  

    d. Sampaguit is a small white flower. 

10.  What’s the national flower of Philippines? 

    

 

     a.      

 

 

     b.  

  
 

 

     c.       

 

 
      d.  

 

 

 

***************************** 
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ANSWER KEY 

 

 
WORK SHEET 

READING CHAPTER EXERCISE 1-6 

READING FROM STORY 

PRETEST / POST TEST 

 



 

 
 

Work Sheet แบบฝึกเรียงค ำ 
 

Direction Arrange the given words in order to the dictionary    

            with part of speech and meaning. 

   

No. words 

Part 

of 

speech 

meaning 

1 flawless adj. ไร้ต ำหนิ 

2 herself pron. ด้วยตวัเธอเอง 

3 island n. เกำะ 

4 madly   adj. อย่ำงบ้ำคลัง่   

5 powerful adj. มีอ ำนำจ 

6 soul n. วิญญำณ 

7 sting v. ตอ่ย(แมลง) 

8 themselves pron. ด้วยตวัพวกเค้ำเอง 

9 threat n. ค ำขู่ 

10 virgin adj. บริสทุธ์ิ 

 

Khna Laon  

WORK SHEET แบบฝึกเรียงค ำ 
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Reading Chapter 1Exercise1 
 

 1. e   cave    

 2. b. island    

 3. d. village 

 4. c. dragon 

 5. a. girl 

 

  

Reading Chapter 1 Exercise 2 
 

    1 K H A N L A O N 

2  P R I N C E S S     

   
3  

C 
R U E L     

    
4  

B 
R A V E    

    
5  

S 
E N T     

 

  

  

Khna Laon  

Reading Chapter 1 Exercise 1, 2
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Khna Laon  

 

Reading Chapter 2 Exercise 3, 4

Reading Chapter 2 Exercise 3 
 

  1.        

  2.   x      

  3.   x     

  4.        

  5.   x     

  6.   x  

 

Reading Chapter 2 Exercise 4 
 

1. d. could speak to all animals in the forest. 

2. c. offered herself to the seven-headed  

      dragon’s sacrifice. 

3. b. told the people brought him a young virgin  girl. 

4. e. were afraid of the seven heads dragon. 

5. a. allowed Khan Laon to fight the cruel  

      dragon. 
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Khna Laon  

Reading Chapter 5 Exercise 5, 6

Reading Chapter 3 Exercise 5 
 

 1. e.     

 2. a.     

 3. d.  

 4. c.       

 5. f. 

 6. b.   

Reading Chapter 3 Exercise 6 

  

 1. island    

 2. lived 

 3. girl     

 4. ugly 

 5. powerful 
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Khna Laon  

Reading from Story

Exercise A Match the word to the meaning. (5 marks) 

  1.   ( b.) 

  2.    ( d.) 

  3.  ( e.)    

  4. ( c.) 

  5.   ( a.) 
 

Exercise B Complete the sentences. (6 marks) 

 1. in the cave    

 2. a young girl   

 3. The princess    

 4.  powerful 

 5.  ants, bees and an eagle  

 6.   in Philippines 
 

Exercise C Answer the questions. (5 marks)  

 1. Khan Laon volunteered to fight the seven  

         headed-dragon. 

 2. Khan Laon did. 

 3. Khan Laon asked an eagle, bees and ants 

         for helping. 

 4. The king and the queen allowed him married  

         their daughter. 

 5. Yes, it is. 
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PRETEST  (10 marks) 

ข้อ ค าตอบ  ข้อ ค าตอบ 

1 d. 6 c. 

2 c. 7 b. 

3 c. 8 a. 

4 d. 9 b. 

5 b. 10 a. 

 

 

POST TEST (10 marks) 

ข้อ ค าตอบ  ข้อ ค าตอบ 

1 d. 6 c. 

2 a. 7 d. 

3 c. 8 a. 

4 b. 9 c. 

5 a. 10 b. 

 

Khna Laon  

เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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แบบบนัทกึคะแนนกจิกรรมรายบุคคล(ส าหรับนักเรียน) 
แบบบนัทกึคะแนนรวมกจิกรรม(ส าหรับครู) 

แบบประเมินความพงึพอใจฯ 

 



 

เอกสารส าหรับนักเรียน 
 

 

แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมรายบุคคล  หนังสือประกอบการอ่านภาษาอังกฤษ  
ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22101  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
เล่ม ...... นิทาน.......................  เรื่อง ……………………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ชื่อ – สกุล นักเรียน ............................................................................  

ที ่ รายการ 
คะแนน 

เต็ม ได้ 
1 คะแนนวัดผลก่อนเรียน 10  
2 คะแนนวัดผลก่อนเรียน 10  
3 Reading Chapter 1 

Exercise  1 
Exercise  2 

  

รวม   
4 Reading Chapter 2 

Exercise  3 
Exercise  4 

  

รวม   
5 Reading Chapter 3 

Exercise 5 
Exercise 6 

  

รวม   
6 Reading From Story ค ำถำมท้ำยเล่มนิทำน 

Exercise A 
Exercise B 
Exercise c 

  

รวม   
รวมทั้งสิ้น(3+4+5+6)   
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เอกสำรส ำหรับครู 1 
 

แบบบันทึกคะแนนรวมกิจกรรม หนังสือประกอบกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 
ชุดนิทำนพื้นบ้ำนอำเซียน  

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22101  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

เล่ม ........  นิทำน....................................... 
เรื่อง ……………………………………………. 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน
ก่อน
เรียน 

คะแนน
หลัง
เรียน 

Reading 
Chapter 
Ex 1,2 

Reading 
Chapter 
Ex 3,4 

Reading 
Chapter 
Ex 5,6 

Reading 
From 
Story 

รวม 
ร้อยละ 

10 10      

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
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เอกสำรส ำหรับครู 2 

 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน
ก่อน
เรียน 

คะแนน
หลัง
เรียน 

Reading 
Chapter 
Ex 1,2 

Reading 
Chapter 
Ex 3,4 

Reading 
Chapter 
Ex 5,6 

Reading 
From 
Story 

รวม 
ร้อยละ 

10 10      
20         
21         
22         

23         
24         

25         
26         

27         
28         
29         
30         

31         
32         
33         

34         
35         

36         
37         

38         
39         

40         

รวม         

เฉลี่ย         
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แบบประเมินความพึงพอใจหนังสือประกอบการอ่านภาษาอังกฤษ   
ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน  

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนหินกองวิทยาคม อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนท ำเครื่องหมำย  ในช่องควำมคิดเห็นที่ตรงกับควำมพึงพอใจของนักเรียนทีหลังจำก 
    ที่ได้เรียนด้วยหนังสือประกอบการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียน  
    รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  อ22101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 
 

รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

รวม มำก 
ที่สุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

1.หนังสือประกอบกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ชุดนิทำน
พ้ืนบ้ำนอำเซียน มีขนำดและรูปเล่มเหมำะสม มี
ภำพประกอบสวยงำมช่วยให้นักเรียนอ่ำนเรื่องได้
เข้ำใจ มำกข้ึน 

      

2.หนังสือประกอบกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ชุดนิทำน
พ้ืนบ้ำนอำเซียน อ่ำนแล้วมีควำมสุข ให้ควำม
เพลิดเพลิน     

      

3.หนังสือประกอบกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ชุดนิทำน
พ้ืนบ้ำนอำเซียน ใช้ภำษำ ค ำศัพท์อ่ำนเข้ำใจง่ำย มี
ประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ 

      

4.หนังสือประกอบกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ชุดนิทำน
พ้ืนบ้ำนอำเซียน มีเนื้อเรื่องเหมำะสมกับวัยนักเรียน 

      

5.หนังสือประกอบกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ชุดนิทำน
พ้ืนบ้ำนอำเซียนให้ควำมรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศเจ้ำของเรื่อง 

      

6. กำรเรียนด้วยหนังสือประกอบกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ ชุดนิทำนพื้นบ้ำนอำเซียนเป็นวิธีกำร
เรียนที่น่ำสนใจและช่วยให้นักเรียนสนุกสนำนกับ
กำรเรียนรู้ 
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(ต่อ) 

รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

รวม มำก 
ที่สุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

7. กิจกรรมแบบฝึกหนังสือประกอบกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ ชุดนิทำนพื้นบ้ำนอำเซียน มีค ำสั่งและ
ค ำอธิบำยชัดเจน 

      

8.กำรเรียนด้วยหนังสือประกอบกำรอ่ำนภำษำ 
อังกฤษ ชุดนิทำนพ้ืนบ้ำนอำเซียนสร้ำงแรงจูงใจให้
นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

      

9. กำรเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกควำมรับผิดชอบในกำร 
ปฏิบัติงำน 

      

10. หลังจำกเรียนด้วยหนังสือประกอบกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ ชุดนิทำนพื้นบ้ำนอำเซียนท ำให้
นักเรียนมีควำมสนใจในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน
ของนักเรียนและรักกำรอ่ำนมำกข้ึน 

      

11. ปริมำณของเนื้อหำและกิจกรรมเหมำะสมกับ
เวลำเรียน 

      

12. รูปแบบของหนังสือประกอบกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ ชุดนิทำนพื้นบ้ำนอำเซียนเปิดโอกำส
ให้นักเรียนท ำกิจกรรมด้วยตนเองเป็นขั้นตอน 

      

13. กำรเรียนด้วยหนังสือประกอบกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ ชุดนิทำนพื้นบ้ำนอำเซียนส่งเสริมให้
นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์ 

      

14. หนังสือประกอบกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ชุด
นิทำนพื้นบ้ำนอำเซียนช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
กำรเรียนภำษำอังกฤษ 

      

 
ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม......................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ...................................................................................  
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Mr.Thaun Thaingjalearn  Director of Hinkongwittayakom  

      School Saraburi 
 

Ms.Renu Jitprasert    Head of Foreign Language  

      Dept.Hinkongwittayakom School   

      Saraburi 
 

Ms.Phidel Usha  Abang  Cameroonian Teacher  
 

Ms.Wijitta  Sangkhawon Saohaiwimolwittayanukul  School 

       Saraburi 
 

Mr.Tawin  Suthawut  Retired Gov. Officer 
 

Ms.Rajittra Wongperk  Sorngkonwittaya School 
 

Ms.Sasicharuk YoungPanich Triamudomsuksapattanakarn 

           Saraburi School  
 

Ms.Siriya Trakulsu    Khonkanwittayayon Khonkan 
 

Ms.Jiraporn Konaun    Hinkongwittayakom School  

            Saraburi 
 

Ms.Benjawan Sripitak      Hinkongwittayakom School  

            Saraburi 

 

 

 


