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 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
เรื่อง Amazing Nakhon Sawan เล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
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ค ำช้ีแจงเกี่ยวกับชุดกำรสอน 
 
 
 
  

ชุดการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Amazing Nakhon Sawan 
มีชุดการสอนทั้งหมด จ านวน 5 ชุด ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 เรื่อง Amazing Nakhon Sawan 
 ชุดที่ 2 เรื่อง The City of Four Rivers 
 ชุดที่ 3 เรื่อง Golden Dragon Parade 
 ชุดที่ 4 เรื่อง Relaxing Bueng Boraphet 
 ชุดที่ 5 เรื่อง Tasty Fish in Paknampho 

ชุดการสอนเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 3 เรื่อง Golden Dragon Parade โดยใช้ประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชา อ20203 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 
2 แผน เวลา 4 ชั่วโมง มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 
  1.  ค าน า 
  2.  สารบัญ 
  3.  ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดการสอน 
  4.  ค าแนะน าส าหรับครูผู้สอน 
  5.  ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
  6.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  7.  แบบทดสอบก่อนเรียน 
  8.  บัตรเนื้อหา 
  9.  บัตรกิจกรรม 
 10.  แบบทดสอบหลังเรียน 
 11.  บรรณานุกรม 
 12.  ภาคผนวก 
 13.  เฉลยบัตรกิจกรรม 
 14.  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับครูผู้สอน 
 

 
 

1. ครคูวรจัดเตรียมชุดการสอน ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน บัตรเนื้อหา บัตร
กิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยบัตรกิจกรรม เฉลยแบบทดสอบ
หลังเรียน ตลอดจนบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่พร้อม อุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน 

2. ครูต้องศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ในแต่ละชุดการสอนให้เข้าใจอย่างชัดเจน 

3. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงบทบาท และก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการ
จัดการเรียนรู้ 

4. ครแูจกชุดการสอนภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนศึกษา และแนะน าวิธีใช้ชุดการสอนร่วมกับ
การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในชุดการสอน จ านวน 10 ข้อ 
6. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผน 
7. สังเกตและให้ความช่วยเหลือ ให้ค าชี้แนะแก่นักเรียนที่มีปัญหาขณะท ากิจกรรมและ

เสริมแรงเชิงบวก 
8. หลังจากนักเรียนศึกษาชุดการสอน และท ากิจกรรมตามข้ันตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครู

และนักเรียนช่วยกันสรุป และให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
9. ครูบันทึกผลคะแนนของนักเรียนแต่ละคน จากการท ากิจกรรมในชุดการสอน 
10.  หากมีนักเรียนบางคนเรียนไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจ ครูควรให้ค าแนะน า หรือใช้วิธีเพ่ือน

ช่วยเพื่อน สามารถน าชุดการสอนไปศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนเพ่ือให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดที ่3 Golden Dragon Parade       3 
 

Amazing Nakhon Sawan 
 

 
 

ค ำช้ีแจงส ำหรับนักเรียน 
 
 
 

1. อ่านค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดการสอน และค าชี้แจงส าหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษา
ชุดการสอน 

2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในชุดการสอน จ านวน 10 ข้อ  
3. ให้นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาให้เข้าใจ และตอบค าถามในบัตรกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 

และตรวจค าตอบจากบัตรเฉลยกิจกรรม 
4. เมื่อศึกษาชุดการสอนจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ 
5. ให้นักเรียนตั้งใจในกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง

เต็มที่ ตามความสามารถของตน และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนท ากิจกรรมและ
แบบทดสอบ 

6. หากนักเรียนบางคนเรียนไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจ นักเรียนสามารถน าชุดการสอนไปศึกษา
เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
 
 

1. เขียนค าศัพท์และบอกความหมายของเกี่ยวกับการแห่มังกรนครสวรรค์ได้ 
2. บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการแห่มังกรนครสวรรค์ได้ 
3. เลือกค าศัพท์มาใช้ในบริบทที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
4. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
เรื่อง Golden Dragon Parade 

 
 
 
Directions: Answer these questions. (10 marks) 
 
1. What do rivers merge forming the Chaopraya river? 
 a. Ping and Wang    b. Ping and Nan 
 c. Yom and Nan    d. Yom and Wang 
2. What did overseas Chinese bring to Paknampho?  
 a. gods     b. goddesses 
 c. gods and goddesses   d. shrine 
3. The paper was written with protective Chinese words 
    called ……………….. 
 a. Hoo      b. ash 
 c. holy water     d. smallpox 
4. What is the oldest shrine in Paknampho? 
 a. Chao Mae Sawan shrine 
 b. ChaoPorKwanwu shrine 
 c. ChaoPor Chao Mae Napa shrine 
 d. ChaoPorTaeparak Chao Mae Tuptim shrine 
5. Which is not a Chinese musical instrument? 
 a. gong     b. oboe 
 c. violin     d. flute 
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6. What parade has a smiling old man? 
 a. Kwang Siu Lion Dance 
 b. Golden Lion of Harka 
 c. Hai Nan Tiger Dance 
 d. Paking Lion Dance 
7. Where are the statues of deities in the parade? 
 a. on cars     b. on the ways 
 c. on the tables    d. on sedan chairs 
8. How many days and nights are there in the festival? 
 a. one day and night 
 b. ten days and nights 
 c. twelve days and nights 
 d. twenty days and nights 
9. Which is not the characteristic of the imaginary of Goddess 
   Guanyin?  
 a. tall and thin    b. vegetarian 
 c. good behavior    d. good education 
10. What is the dragon made of? 
 a. wood     b. bamboo 
 c. steel     d. plastic 
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กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
เรื่อง Golden Dragon Parade 

 
 
 

ชื่อ................................................................. เลขที่ ............ ชั้น .................... 
 
ค ำช้ีแจง ให้นกัเรียนเลอืกข้อที่ถูกต้องที่สดุ กำกบำท(X) ลงในกระดำษค ำตอบ 
 

ก่อนเรียน (Pre-test) 
ข้อ a b c d 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

10 
 

 

 
 
 
 



ชุดที ่3 Golden Dragon Parade       8 
 

Amazing Nakhon Sawan 
 

ภาพที่ 3.2 Hoo 
ที่มา: สุภาพร ปรีดา 

 

  The History of Golden Dragon Parade 
 

          
ภาพท่ี 3.1 Nakhon Sawan in the past 

ที่มา http://www.dooasia.com/thailandinfo/oldcity/nakhonsawan1.shtml 
 

 Nakhon Sawan is known locally as Paknampho. Here the Ping and 
Nan rivers merge forming the Chaopraya river. It is an important river of 
Thailand. It is a major river communication way of the country since in the 
past. During the Sukothai Dynasty, overseas Chinese used this river to sail 
up and down from Sukothai to Lawo(Present day Lopburi)  by passing 
Paknampho. Many overseas Chinese came to settle in Paknampho. They 
brought gods and goddesses and built the shrine here. The shrine is on   
the bank of the Chaopraya river. 
  There was an epidemic of cholera and smallpox that killed a lot of 
people in Paknampho during 1917 to 1919. A patient prayed gods and 
goddesses at the shrine. He brought “Hoo” (The paper was written with 
protective Chinese words) to go home. He burnt “Hoo” until it became   
the ash. Then he mixed it with holy water and drank it.  
 Later he recovered from the disease. The people believed 
that gods and goddesses help them. After that they began to carry 
Gods and Goddesses on the back around the city of Paknampho 
during Chinese New Year festival in 1920 until nowadays. 

http://www.dooasia.com/thailandinfo/oldcity/nakhonsawan1.shtml
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ภาพที่ 3.3 

ภาพที่ 3.7-3.12 Chao Por Chao Mae Napa shrine 
ที่มา: สุภาพร ปรีดา 

 

     There are two most famous   
shrines in Paknampho are Chao Por 
Taeparak Chao Mae Tuptim shrine or 
Chao Por Kwayai shrine. This is an old 

shrine, there are the holy statue of Chao 
Por Taeparak or Chao PorKwayai who is 
the leading God, and there are Chao 
PorKwanwu, Chao Mae TupTim, Chao Mae 
Sawan and  ChaoPor Samda, these are 
deities inside this holy shrine. This shrine 
was built before 1874. 

 

   

Another holy shrine is Chao Por Chao Mae Napa 
shrine. There are the holy statue of Chao Mae Napa, 
who is the leading goddess and there are Chao Por 
Kwayai, Chao Por Kwanwu, Chao Mae Sawan and 
PorJuiPorJu. These deities are situated in the shrine. 
This shrine was built in 1901. 

 

 
 

          

 
 
 
 

สุภาพร ปรีดา ภาพที่ 3.3-3.6 Chao Por Taeparak Chao Mae Tuptim shrine 
ที่มา: สุภาพร ปรีดา 

ภาพที่ 3.4 

ภาพที่ 3.6 

ภาพที่ 3.5 

ภาพที่ 3.9 

ภาพที่ 3.8 

ภาพที่ 3.7 

ภาพที่ 3.12 ภาพที่ 3.11 ภาพที่ 3.10 
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ภาพที่ 3.9 Golden dragon parade 
ที่มา: facebook.com/paknamphochinesenewyear100  

 

 

    Golden Dragon Parade 
 

Nakhon Sawan Chinese New Year and Chao Pho Chao Mae 
Paknampho Tradition is a grand annual festival. It will be twelve days and 
nights. There is one day and night parade. Many parades go along the main           
streets in Nakhon Sawan Municipality. The most famous parade is the 
golden dragon parade.  

 

 

 

 

  

Chao Por Chao Mae Parade 

                    

 The holy statues of Chao Por Chao Mae                    
from two shrines are on sedan chairs carried                 
by several men wearing red clothes.  

 

 
ภาพที่ 3.10 Chao Por Chao Mae parade 

ที่มา: https://thailandtraditionblog.wordpress.com/ 
                ประเพณีตรุษจีนปากน้ าโพ/ 

https://thailandtraditionblog.wordpress.com/
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ภาพที่ 3.11 Ancient flags parade 
ที่มา: https://thailandtraditionblog.wordpress.com/ 
                ประเพณีตรุษจีนปากน้ าโพ/ 

ภาพที่ 3.12 Gongs and drums parade 
ที่มา: สุภาพร ปรีดา 

 

    Ancient Flags Parade 

       There are beautiful women holding 
ancient flags. They are wide and long 
shape flags with blessing words.  

 

 

Gongs and Drums Parade 

  This is a Chinese musical parade. 
Musical instruments include drums, gongs, 
large paired cymbals, small gongs, oboes, 
flutes, Chinese dulcimer and fiddles.    

 

 

Kwang Siu Lion Dance Parade 

    It is believed that, the lion dance 
parade is in front of Chao Por Chao Mae 
Parade in order to clear up on the way,       
so that Chao Por Chao Mae parade can pass 
smoothly. There is a smiling old man who 
kids around with the lion. 

   

 

ภาพที่ 3.13 Kwang Siu Lion dance parade 
ที่มา: สุภาพร ปรีดา 

 

https://loca4motion.files.wordpress.com/2013/03/chinese-new-year-nakhon-sawan-thailand-3.jpg
https://loca4motion.files.wordpress.com/2013/03/chinese-new-year-nakhon-sawan-thailand-10.jpg
https://thailandtraditionblog.wordpress.com/
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       Golden Lion of Harka Parade 

      It is originated from the ancient martial art of 
Shao Lin Temple in China. Special characteristics 
are the steps of the dance which combine together 
both the manner of a lion and the art of Kangfu 
fighting into one. 

 

          

           Hai Nan Tiger Dance Parade 

It is martial art. It originated from the island 
of Hai Nan in China. Thai people dance Hai Nan 
origin in Nakhon Sawan. It is the only place in 
Thailand. 
 

 

 

              Cup Dance Parade 

       The dance use cups, plates, rice bowls and 
chopsticks as percussion instruments.  This type 
of dance is inherited and preserved for so many 
generations by Hai Nan Chinese in Nakhon 
Sawan. 

 

 

ภาพที่ 3.16 Cup dance parade 
                    ที่มา: สุภาพร ปรดีา 
 

ภาพที่ 3.14 Golden Lion of Harka parade 
                    ที่มา: สุภาพร ปรดีา 
 

      ภาพที่ 3.15 Hai Nan Tiger dance parade 
                    ที่มา: สุภาพร ปรดีา 
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      Ang-Gor Kangfu Fighting 

           The performers paint their faces like 
characters in Chinese opera. They run and at the 
same time beat 2 sticks against a small drum.   
They blow and whistle to make beats while some 
performers are performing Kangfu   fighting. 

 

Golden Dragon Dance 

        It is believed that the dragon brings fertility, happiness and power. 
Golden dragon of Chao Por Chao Mae Paknampho is the large size. The 
dragon is made of weaved bamboo.  

The dance needs about 100 performers. The dragon moves fast, 
nimbly and powerfully. Paknampho’s dragon dance is the dragon dance 
that was the first introduced into Thailand. The climax of the dance is when 
the dragon climbs around a post and the sacred glass ball holder who 
holds the glass ball to lure the dragon performs daring shows.  

 

 

ภาพที่ 3.17 Ang-Gor Kangfu Fighting  
                  ที่มา: สุภาพร ปรดีา 
 
        

ภาพที่ 3.18 Golden dragon parade  
ที่มา: http://traveltalesthailand.com/2017/02/10/ 
       chinese-new-year-nakornsawan-2017/ 
  
        

ภาพที่ 3.19 Golden dragon show 
ที่มา: https://www.youtube.com/ 
       watch?v=UNsZS_Aao74  
        

http://traveltalesthailand.com/2017/02/10/
https://www.youtube.com/
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Paking Lion Dance Parade 

        This is a performance of a lion family (lion, 
lioness and cub) that kids around with a sacred 

glass ball holder. 
 

 

 

                          Goddess Guanyin Parade 

      

 

 

 

 

 
     

One of the young virgin candidates with good behavior and good 
education is chosen in front of Chao Por Chao Mae Paknampho               
by “Puapuai”  (The tool is used for draw lots  is a pair of wooden pieces, 
each with the shape of a half-kidney, or half red bean).  

 

ภาพที่ 3.20 Paking lion dance parade 
ที่มา: http://nsfest2009.blogspot.com/2009/01/21_21.html 
        

ภาพที่ 3.21 Goddess Guayin parade 
              ที่มา: สุภาพร ปรดีา  
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   These two wooden pieces are thrown on the ground three times     
for each candidate. Results from the draw lots that are needed for a 
candidate to win the title of an imaginary Goddess Guanyin will be that, 
during draw lots, twice the two wooden pieces turn one up and one down,      
the third time both wooden pieces turn down. The first virgin candidate will 
be a vegetarian during Chinese New Year Festival.  

 

 

 

 

 

 

The Fairies Parade 

     It performs on decorated cars 
with fairies dancing traditional Chinese 
dance, fan dance and strewing flowers to 
give New Year blessing to people and to 
bring peace on earth. 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.22 Puapuai 
ที่มา: http://www.homecable.co.th/home-news/ 
       local-news/news_18029/ 
        

ภาพที่ 3.23 A candidate is chosen by Puapuai. 
ที่มา: http://www.nationtv.tv/main/content/378517078/ 
        

ภาพที่ 3.24 The fairies parade 
              ที่มา: สุภาพร ปรีดา  
        

http://www.homecable.co.th/home-news/
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Vocabulary 
 
 
 

ค ำศัพท์ ค ำแปล 
important (adj.) ส าคัญ 
overseas (adj.) เดินทางข้ามทะเล 

god (n.) เทพเจ้า (เจ้าพ่อ) 
goddess (n.) เทพธิดา (เจ้าแม่) 
epidemic (n.) โรคระบาด 
cholera (n.) อหิวาตกโรค 

smallpox (n.) ไข้ทรพิษ 
protective (adj.) ปกป้อง 

ash (n.) เถ้าถ่าน 
communication (n.) การคมนาคม, การติดต่อสื่อสาร 

ancient (adj.) โบราณ 
instrument (n.) เครื่องดนตรี 
smoothly (adv.) อย่างราบรื่น 

martial (adj.) เกี่ยวกับการต่อสู้,การสู้รบ 
performer (n.) ผู้แสดง 
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Vocabulary 
 
 
 

ค ำศัพท์ ค ำแปล 
candidate (n.) ผู้สมัคร, ผู้ท้าชิง 
draw lots (vi.) จับฉลาก 
vegetarian (n.) นักมังสวิรัติ 

traditional (adj.) โบราณ, ดั้งเดิม 
behavior (n.) พฤติกรรม, อุปนิสัย 
originate (vi.) จุดก าเนิด, จุดเริ่มต้น 
recover (vi.) ฟื้นตัวจากการป่วย 
disease (n.) โรค 

believe (vi./vt.) เชื่อ, ศรัทธา 
statue (n.) รูปปั้น 
situate (vt.) ตั้งอยู่ท่ี 

annual festival (n.) เทศกาลประจ าปี 
municipality (n.) เทศบาล 
sedan chair (n.) เกี้ยว 
incense stick (n.) ธูป 
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Practice 1 
เรื่อง  Golden Dragon Parade 

 
 

Directions: Unjumble the letters and find the meaning. (10 marks.) 
Example    r e t g i    tiger   เสือ 
 

Letters Rewrite Meaning 
1. t u y c n r o   
2. i e e h C n s   
3. t e s t e l   
4. e n s r i h   
5. a t p I n t e   
6. y r c r a   
7. m s f u a o   
8. y l o h   
9. e a a d p r   
10. d n g r o a   
 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

10 
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Practice 2 
เรื่อง  Golden Dragon Parade 

 

 
Directions: Write T for True or F for False for each of the following 
                 statements. (10 marks.) 
       1. Chinese people settled in Paknampho. 
       2. The patient brought “Hoo” from Chaopraya river 
       3. There are twelve days and nights parade. 
       4. The holy statues of Chao Por Chao Mae are carried  
         on sedan chairs. 
       5. The ancient flags are small and short. 
       6. Drums, gongs, oboes, flutes and fiddles are Chinese 
         musical instruments. 
       7. Hai Nan tiger dance parade is in front of Chao Por 
         Chao Mae parade. 
       8. Cup dance parade used cups, plates, rice bowl and 
         chopsticks as percussion instruments.  
       9. The golden dragon moves fast, nimbly and powerfully. 
       10. The imaginary goddess Guanyin will be a vegetarian 
          during Chinese New Year festival. 
                
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

10 
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Practice 3 
เรื่อง  Golden Dragon Parade 

 
 

Directions: Fill in each blank with one of the words given in the list  
                 below (Each word can be used only once). (10 marks.) 
    
 
 
 
 
 

1. The leading            is Chao Por Taeparak. 
2. The leading            is Chao Mae Napa. 
3. There are blessing words on the           . 
4. The dragon performers           around the post. 
5. The imaginary goddess Guanyin is       by draw lots. 
6. The fairies dance on the          . 
7. The Chaopraya river is the         river of Thailand. 
8. The patient mixed the ash with holy          . 
9. Golden lion of Harka is         art. 
10. The         family kids around the sacred glass ball holder. 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

10 
 

 

 

 

flags  martial goddess    dragon  water 

chosen lion  important     god           climb 
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
เรื่อง Golden Dragon Parade 

 

 

Directions: Answer these questions. (10 marks) 
 
1. What parade has a smiling old man? 
 a. Kwang Siu Lion Dance 
 b. Golden Lion of Harka 
 c. Hai Nan Tiger Dance 
 d. Paking Lion Dance 
2. Where are the statues of deities in the parade? 
 a. on cars     b. on the ways 
 c. on the tables    d. on sedan chairs 
3. How many days and nights are there in the festival? 
 a. one day and night 
 b. ten days and nights 
 c. twelve days and nights 
 d. twenty days and nights 
4. Which is not the characteristic of the imaginary of Goddess  
    Guanyin?  
 a. tall and thin    b. vegetarian 
 c. good behavior    d. good education 
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5. What is the dragon made of? 
 a. wood     b. bamboo 
 c. steel     d. plastic 
6. What do rivers merge formimg the Chaopraya river? 
 a. Ping and Wang    b. Ping and Nan 
 c. Yom and Nan    d. Yom and Wang 
7. What did overseas Chinese bring to Paknampho?  
 a. gods     b. goddesses 
 c. gods and goddesses   d. shrine 
8. The paper was written with protective Chinese word called ……………….. 
 a. Hoo      b. ash 
 c. holy water     d. smallpox 
9. What is the oldest shrine in Paknampho? 
 a. Chao Mae Sawan shrine 
 b. ChaoPorKwanwu shrine 
 c. ChaoPor Chao Mae Napa shrine 
 d. ChaoPorTaeparak Chao Mae Tuptim shrine 
10. Which is not a Chinese musical instrument? 
 a. gong     b. oboe 
 c. violin     d. flute 
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กระดำษค ำตอบ 
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
เรื่อง Golden Dragon Parade 

 
 
 

ชื่อ............................................................ เลขที่ ............. ชั้น ..................... 
 
ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเลอืกข้อที่ถูกต้องที่สดุ กำกบำท(X) ลงในกระดำษค ำตอบ 
 

หลังเรียน (Post-test) 
ข้อ a b c d 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

10 
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บรรณำนุกรม 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551. กรุงเทพฯ : 

กรมวิชาการ : กระทรวงฯ , 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551. กรุงเทพฯ : กรม
วิชาการ : กระทรวงฯ , 2551 

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน.์ 80 นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 5. 
กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอปอเรชั่น, 2555. 

ทิศนา  แขมมณี. ศำสตร์กำรสอน. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555. 

วิเชียร ศิลปเวชกุล. ประวัติแห่เจ้าเทศกาลตรุษจีนปากน้ าโพ. นครสวรรค์ : วิสุทธิ์การพิมพ์, 2557 
สมาน  จันทะดี. กำรเตรียมผลงำนวิชำกำรครูสู่ควำมส ำเร็จตำมหลักเกณฑ์ใหม่. กรุงเทพฯ : เอส.พี.

เอ็น.การพิมพ์ จ ากัด, 2552   
ส าลี  รักสุทธี. คู่มือกำรจัดท ำสื่อนวัตกรรมและแผนฯประกอบสื่อนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : เพ่ิมทรัพย์

การพิมพ์, 2553   
ตรุษจีนนครสวรรค์ สืบค้นเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  จาก http://thailand.sawadee.com/nakhonsawan/index.html#Festvials 
เทศกำลตรุษจีนนครสวรรค์ สืบค้นเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  จาก https://www.tourismthailand.org/Events-and-Festivals/Nakhon-Sawan-

Chinese-New-Year-Festival--4464 
ขบวนแห่กลำงวัน-กลำงคืน สืบค้นเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  จาก http://amtonfern.blogspot.com/ 
ขบวนแห่ตรุษจีนนครสวรรค์ สืบค้นเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

จาก http://www.mythailandphotos.com/chinese-new-year-parade-in-
nakhon-sawan/ 

 
 
 

 

 

 

http://www.plk3.obec.go.th/mom/Book_one.pdf.%20สืบค้น
http://thailand.sawadee.com/nakhonsawan/index.html#Festvials
https://www.tourismthailand.org/Events-and-Festivals/Nakhon-Sawan-Chinese-New-Year-Festival--4464
https://www.tourismthailand.org/Events-and-Festivals/Nakhon-Sawan-Chinese-New-Year-Festival--4464
http://www.plk3.obec.go.th/mom/Book_one.pdf.%20สืบค้น
http://amtonfern.blogspot.com/
http://www.plk3.obec.go.th/mom/Book_one.pdf.%20สืบค้น
http://www.mythailandphotos.com/chinese-new-year-parade-in-nakhon-sawan/
http://www.mythailandphotos.com/chinese-new-year-parade-in-nakhon-sawan/
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เฉลย Practice 1 
เรื่อง  Golden Dragon Parade 

 
 
 
Directions: Unjumble the letters and find the meaning. (10 marks.) 
Example    r e t g i    tiger   เสือ 
        

Letters Rewrite Meaning 
1. t u y c n r o country ประเทศ 
2. i e e h C n s Chinese ชาวจีน 
3. t e s t e l settle ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งรกราก 
4. e n s r i h shrine ศาล 
5. a t p i n t e patient ผู้ป่วย, คนป่วย 
6. y r c r a carry แบก,หาม 
7. m s f u a o famous มีชื่อเสียง 
8. y l o h holy ศักดิ์สิทธิ์ 
9. e a a d p r parade ขบวนแห่ 
10. d n g r o a dragon มังกร 
 

 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

10 
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เฉลย Practice 2 
เรื่อง  Golden Dragon Parade 

 
 
Directions: Write T for True or F for False for each of the following 
                 statements. (10 marks.) 
    T   1. Chinese people settled in Paknampho. 
    F   2. The patient brought “Hoo” from Chaopraya river 
    F   3. There are twelve days and nights parade. 
    T   4. The holy statues of Chao Por Chao Mae are carried  
          on sedan chairs. 
    F   5. The ancient flags are small and short. 
    T   6. Drums, gongs, oboes, flutes and fiddles are Chinese  
          musical instruments. 
    F   7. Hai Nan tiger dance parade is in front of Chao Por  
          Chao Mae parade. 
    T   8. Cup dance parade used cups, plates, rice bowl and 
          chopsticks as percussion instruments. 
    T   9. The golden dragon moves fast, nimbly and powerfully. 
    T   10. The imaginary goddess Guanyin will be a vegetarian  
          during Chinese New Year festival. 
              

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

10 
 

 

 
 
 



ชุดที ่3 Golden Dragon Parade       28 
 

Amazing Nakhon Sawan 
 

 

เฉลย Practice 3 
เรื่อง  Golden Dragon Parade 

 
 
Directions: Fill in each blank with one of the words given in  
                the list below  (Each word can be used only once). 
               (10 marks.) 
 
 
 
 
 

1. The leading    god    is Chao Por Taeparak. 
2. The leading    goddess  is Chao Mae Napa. 
3. There are blessing words on the   flags  . 
4. The dragon performers   climb   around the post. 
5. The imaginary goddess Guanyin is chosen  by draw lots. 
6. The fairies dance on the   cars  . 
7. The Chaopraya river is the important  river of Thailand. 
8. The patient mixed the ash with holy   water  . 
9. Golden lion of Harka is   martial   art. 
10. The   lion   family kids around the sacred glass ball holder.  

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

10 
 

 

 
 
 
 

flags  martial  goddess  dragon water 

chosen lion  important         god climb 
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เฉลยแบบทดสอบก่อน (Pre-test) – หลังเรียน(Post-test) 
เรื่อง Golden Dragon Parade 

 
 
 

ก่อนเรียน (Pre-test) หลังเรียน (Post-test) 
ข้อ a b c d ข้อ a b c d 
1     1     
2     2     
3     3     
4     4     
5     5     
6     6     
7     7     
8     8     
9     9     
10     10     

 
 
 


