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            แบบทดสอบก่อนเรียน 
        (Pre-test)   

  
 
 
 

1.  What is Bueng Phalarnchai? 
a. Roi-Et national museum. 
b. It is a place for ceremonies. 
c. It is a swimming pool with garden.  
d. It is a name of picturesque lake of Roi-Et city.  

2. Where is it located on? 
a. Sukhumvit Road. 
b. Ratchakitklaikla road? 
c. A northern part of the city.  
d. Everywhere of Roi-Et province. 

3. Bueng Palarnchai is a place for………………….. 
a. racing 
b. fishing 
c. relaxing  
d. swimming 

4. What can you see in the area of Bueng Palarnchai park ? 
a. The tallest Buddha image of Roi-Et city.  
b. An artificial waterfall with flower garden. 
c. Various kinds of animals and fresh water fish.  
d. Small children swim in the lake with their friends.  

5. Bueng Palarchai is opposite to…………….. 
a. police office  
b. telephone booth  
c. Burapapiram temple 
d. Roi-Et Wittayalai school 

 

 

Choose  the  best  answer. (10 points) 
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6. Which festival is held at Bueng Palarnchai?  
a. Bun Phawet festival. 
b. Annual Rocket festival.  
c. Students’ recreation park.  
d. a and b are correct.  

7. What is situated at the center of the park? 
a. Animal boats.  
b. Fishing pond.  
c. Beautiful lake.  
d. A sacred city pillar shrine.  

8. Bueng Palarnchai Park is also one of Roi-Et Province’s………... 
a. landmarks  
b. sub-districts  
c. meeting hall  
d. accommodation 

9. What is true about Bueng Palarnchai Park?  
a. It is for elderly. 
b. People often go to fish. 
c. It is a good place for recreation. 
d. It is located on the biggest island.  

10. What are not found in the area of Bueng Palarnchai Park? 
           a.  Playgrounds.  
 b.   Animal sculptures   

a. A standing Buddha image. 
         d.  A large artificial waterfall.  
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                                               Activity 1 
                                Before Reading  
 

                                             Discuss the following questions with your class.  

 

 

 1.  What Is Roi-Et province’s Park? 

.               ……………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                        

 2.  Where is it located? 

 .       .                                                                                                            .                                                                                                       

 3.  What can you see in the park? 

          .                                                                                                            .                                                                                                               

         4.  What is the park used for? 

             .                                                                                                           …….. . 

           5.  Have you ever been to the park? 

           .                                                                                                                 .                                                                                                         
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                                                   Vocabulary  Preview  

 

 

word Meaning 
 

Lake (n.) A large area of water surrounded by land   (เกาะ) 

artificial (adj.)  being made or produced as a copy of soothing natural, not real, being 
created by people  (เทียม , ของปลอม ) 

picturesque (adj.)  forming a pretty scene , charming  (น่ายล มีเสน่ห์ ) 

symbol (n.) an image, object that suggests or refers to something  (สัญลักษณ์) 
create (v.) to built, to invent, to design  (สร้าง) 

venue (n.) A place for people to meet, for activity or event to be held  (สถานที่ ) 

recreation (adv.) an activity done for enjoyment when one is not working 
(นันทนาการ ,การพักผ่อนหย่อนใจ) 

relaxing (adj.) easy, less tense or anxious  (ผ่อนคลาย ) 
atmosphere (n.)  The mixes of gasses surrounded the earth, feeling in mind created by 

people or surroundings or a place   (บรรยากาศ) 
lively (adj.)  full of life andenergy  (มีชีวิตชีวา) 

 sculpture (n.) the art of making figures or objects   (รูปปั้น) 

waterfall (n.) a stream or river that falls from the height   (น้้าตก) 

various (adj.) many, different, several  (เกิดใหม่ ,  กลับชาติมาเกิด ) 

landmark (n.) an object that is clearly seen and recognized from a distance, and event,  a 
discovery and invention that marks an important points or stage of 
something (จุดสังเกต ) 

outstanding (adj.) excellent, very obvious   (โดดเด่น ดีเยี่ยม ) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar
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     Activity 2: Reading Comprehension 
      Bueng  Phalarnchai 
 
 The picturesque lake with an area of 200,000 sq.m. is built in the central city of  
Roi-Et  province. It is a symbol of Roi-Et. It is well  known as Bueng Palarnchai. The Park is 
located on Ratthakit Khlaikhla Rd., Nai Mueang, Muang Roi Et. It is opposite to the police 
office. 
 

 

 

 

 

 
 
     Picture  1 
  

 Picture  1 
        [cited 2013 Nov 3]. Available from: http://www.roietlive.com/tour-roiet-15.html 
 
  Bueng Palarnchai park gives a relaxing and healthy atmosphere for recreation. 
The park is seen as an island in the middle of the city. This beautiful island is decorated with 
a large colorful-flower garden.  

 

 
 
 
 
 
 

Picture  2 
                   [cited 2013 Nov 3]. Available from: http:// www.soccersuck.in.th 

http://www.roietlive.com/tour-roiet-15.html
http://www.roietlive.com/tour-roiet-15.html
http://www.roietlive.com/tour-roiet-15.html
http://www.roietlive.com/tour-roiet-15.html
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 Various types of fish swimming in the lake make Bueng Palarnchai look exciting and 
interesting. It is one of most famous spots to attract visitors to visit. There are also lovely 
boats for rent. The boats are created in different kinds of animals such as bird, duck and 
swan.  

                                                

Picture  3 
  [cited 2013 Nov 3]. Available from: www.tiggersound.com 

 
  Bueng Phalan Chai is also used as a venue for various events of the province, 
such as, Roi-Et Phawet festival, Loy Kratong Festival and so on. It is an outstanding landmark 
of Roi-Et city. If  you get lost, you may go to Bueng Palarnchai first. It is easy to reach.  

 

                                                 

Picture  4 
  [cited 2013 Nov 3]. Available from: http://www.tlcthai.com 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.tiggersound.com%2Fwebboard%2Findex.php%3Ftopic%3D6149.825&ei=1TtjVYGuGca1uQSY54HIBQ&psig=AFQjCNFtkqUFLImtKyr0tccu38wX14zZAA&ust=1432653092306947
http://www.roietlive.com/tour-roiet-15.html
http://www.roietlive.com/tour-roiet-15.html
http://www.roietlive.com/tour-roiet-15.html
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   Inside the park, the city pillar shrine is situated at the center it. This is          
          the   sacred shrine that is highly revered by the people of  Roi-Et. Moreover,    
                   there are also  a large walking Buddha image, the flower  garden,   
                   flower clock, Phu Phalan Chai  (an  artificial waterfall), animal      
                   sculptures,     the park.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Picture  5 
  [cited 2013 Nov 3]. Available from: 

http://www.tlcthai.com 
 

Picture  6 
  [cited 2013 Nov 3]. Available from: http//  

www.bloggang.com 

Picture  7 
  [cited 2013 Nov 3]. Available 
from:http://sweetboom-
sweetboom.blogspot.com 
 

Picture  5 
     [cited 2013 Nov 3]. Available from:      
http://diaryand.exteen.com/20100607 

http://www.roietlive.com/tour-roiet-15.html
http://www.roietlive.com/tour-roiet-15.html
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.bloggang.com%2Fmainblog.php%3Fid%3Ddekthaimbu%26month%3D16-10-2013%26group%3D2%26gblog%3D1&ei=rEFjVbDCAtaWuASKqYKACQ&psig=AFQjCNGOscQwkn5C83HyVLvTLhmO6guQcg&ust=1432654617048915
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fsweetboom-sweetboom.blogspot.com%2F2009%2F12%2Fblog-post_02.html&ei=2UBjVZavDsGxuQSd4IHwAw&psig=AFQjCNFtkqUFLImtKyr0tccu38wX14zZAA&ust=1432653092306947
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fsweetboom-sweetboom.blogspot.com%2F2009%2F12%2Fblog-post_02.html&ei=2UBjVZavDsGxuQSd4IHwAw&psig=AFQjCNFtkqUFLImtKyr0tccu38wX14zZAA&ust=1432653092306947
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                                                  Activity 3 

                                                 After Reading 
 

 

                                                             Exercise 1:    Vocabulary Understanding  

 

                          Match the vocabularies on the left to the description on the                  
                         right.  (10 points) 
 

Vocabulary                      Description 

1. outstanding  ……………. 

2. landmark     ……………. 

3. various        ……………. 

4. create         ……………. 

5. waterfall     ……………. 

6. sculpture    ……………. 

7. lively          ……………. 

8. picturesque ……………. 

9. symbol       ……………. 

10. artificial     ……………. 

a.   the art of making figures or objects  

b.   an object or place or event that is clearly seen and 

    recognized from a distance 

c.   being made or produced as a copy of soothing  

    natural,  not real,  

d.  full of life and energy 

e.  many, different, several 

f.  a stream or river that falls from the height  

g.  excellent, very obvious an object 

h.  to built, to invent, to design 

i.  an image, object that suggests or refers to something 

j.  forming a pretty scene , charming 
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                                                                                       Exercise 2:  
                                               Usage of Vocabulary 

 

 

                                   Complete the sentence with the given word. (10 points)  

             

 

 

 
  

 1.  Bueng Palarnchai is a                      lake with of Roi-Et Province. 

 2.  It is like a                      of Roi-Et. 

 3.  Bueng Palarnchai Park is a good place for  ………………………..             

 4.   The park looks like an                       in the middle of the city.  

 5.  There are                      types of fish swimming in the lake. 

 6.  Bueng Phalan Chai is also used as a                   for special events of the   
              province. 
 7.  It is one of                       landmark of Roi-Et city.  

 8.  Inside the park, there is an                  waterfall.  

 9.  Children like to play at play ground with animal                      . 

           10.  All components                   lively and natural atmosphere into the rest  
                 of the  park.  
 

 

  Island    various  outstanding  create  officially  
picturesque  sculptures symbol  relaxing  artificial 
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           Exercise 3: 
                         True or False  
 

               

                                           Write T if the statement is true and F if the statement is false 
                                       (10 points) 
 

          

 1.                   Bueng Palarnchai has an area of 200,000 square meters 

           2.              It is built in the south of Roi-Et province. 
  
           3.                    It is a symbol of Roi-Et.  
 
           4.                    The Park is opposite to a post office.  
 
           5.                    The atmosphere of the  park is relaxing.  

           6.                   Bueng Palarnchai is seen as an island in the middle of the city. 
  
    7.                    People come to fish at the lake.  
 
 8.                    Bueng Palarnchai is very famous for visitors.  
 
       9.                  There are also lovely boats for free.  

 

       10.                The rent boats are created in various kinds fish.  
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             Exercise 4 

 

 

              Answer the questions (10 points) 

                        

 1.   Where is Bueng Palarnchai park? 
 .                                                                                                          
 2.  How is the atmosphere at Bueng Palarnchai? .                                                                                                             
      …………………………………………… ……………………………. 

 3.  What can you see in the park? 
      …………………………………………… ……………………………. 

           4.  What components help create lively and natural atmosphere into the rest 
            of the park? 
 .                                                                                                              . 
 5.  What do you like at Bueng Palarnchai  park? 
                                                                                                               . 
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           Exercise  5 

 

 

 

 

 

        Activity 4 
        Conclusion 
 

  

 

                              Make a mind map to conclude the story of Bun Bueng Palarnchai.  
                             (10 points) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bueng    
Phalarnchai 

  

 

 

 



                                                          แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Livable Roi – Et                
EtE                                                                                         เล่มที่  2  Bueng  Palarnchai 

Jaruwan  Kalawa page  13 

 

 

                                    แบบทดสอบหลงัเรียน   
                                     (Post-test)   

                               
                                   Choose  the  best  answer. (10 points) 
 

1. Bueng Palarnchai is a place for………………….. 
a. relaxing  
b. swimming 
c. doing shopping 
d. practice driving 

2. Where is it located on? 
a. A mountain. 
b. An aquarium. 
c. A small village. 
d. Ratchakitklaikla road. 

3. Bueng Palarnchai Park is also one of Roi-Et Province’s………... 
a. hall  
b. districts  
c. waterfall 
d. landmarks  

4. Which festival is held at Bueng Palarnchai?  
a. Motor racing.  
b. Rocket festival.  
c. Bun Phawet festival. 
d. a and b are correct.  

5. What can you see in the area of Bueng Palarnchai park ? 
a. Various kinds of animals.  
b. Small children swim in the lake.  
c. The tallest Buddha image of Roi-Et city.  
d. An artificial waterfall with flower garden. 
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6. Bueng Palarnchai is opposite to…………….. 

a. a post office  
b. a police office  
c. Roi-Et Wittayalai 
d. Burapapiram temple 

7. What are not found in the area of Bueng Palarnchai Park? 
a. Sculptures  
b. Flower garden.  
c. A sleeping Buddha image. 
d. A small artificial waterfall.  

8. What is situated at the center of the park? 
a. A city pillar shrine.  
b. A small Beautiful lake.  
c. Various kinds of Animal boats.  
d. Fishing pond and playgrounds. 

9. What is Bueng Palarchai? 
a. It is a place for fishing. 
b. Roi-Et national museum. 
c. A picturesque lake of Roi-Et city.  

         d. It is a swimming pool with garden 
10. What is true about Bueng Palarnchai Park?  

a. It is for children only. 
b. It is good for recreation.  
c. People often go to swim. 

d. It is located on the biggest island.      
 

 

 

 

   Just do it! 



                                                          แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Livable Roi – Et                
EtE                                                                                         เล่มที่  2  Bueng  Palarnchai 

Jaruwan  Kalawa page  15 

 

 

 

            

 

 

           
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.    กิจกรรมส งเสริมการอ าน  พิมพ ครั้งที่ 2.    กรุงเทพฯ  :   
             โรงพิมพ คุรุสภาพลาดพร าว,  2543. 
 เกริก  ท่วมกลาง และจินตนา  ท่วมกลาง.   การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนวิทย
   ฐานะ.   กรุงเทพฯ  :  เยลโล่การพิมพ์ (1988),  2555. 
 ถวัลย์ มาศจรัส.    นวัตกรรมการศึกษาชุด แบบฝึกหัด–แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการจัดท้า
  ผลงานทางวิชาการอาจารย์ 3 และบุคลากรทางการศึกษา (ครูช้านาญ  การครูเชี่ยวชาญ 
  และครูเชี่ยวชาญพิเศษ).    กรุงเทพฯ  :  ธารอักษร,  2546. 
      ทิศนา แขมมณี.    ศาสตร์การสอน : องค ความรู เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู ที่มีประสิทธิภาพ.  
     กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย,   2545. 
     สุรเดช  นิธิสุนทร.    Focus on Techniques for Reading English O-NET & A-NET.   
  กรุงเทพฯ :  Science Center,  ม.ป.ป. 
     สุวิทย์  มูลค้า และสุนันทา สุนทรประเสริฐ. การพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่การเลื่อนวิทยฐานะ.    
       กรุงเทพฯ  :  อี .เคบุ๊คส์,  2550. 
      ประวัติความเป็นมาของจังหวัดร้อยเอ็ด. Available from (online)   
 http://www.tourismthailand,org  ( 3 November 2013) 
 http://en.wikipedia.org/ ( 3 November 2013) 
 http://www. oknation.net ( 3 November 2013) 
 http://www. thai.tourismthailand.org( 3 November 2013) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

           บรรณานุกรม 

http://www.tourismthailand,org/
http://en.wikipedia.org/


                                                          แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด Livable Roi – Et                
EtE                                                                                         เล่มที่  2  Bueng  Palarnchai 

Jaruwan  Kalawa page  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก   ก 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 

 

 

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

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

 

 

Let ‘s check the answers. 
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     เฉลย     Exercise 1:  

     Vocabulary Understanding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ข 

 

 1.g  2.b  3.e  4.h  5.f 

  6.a  7.d  8.j  9. I  10.c 
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เฉลย   Exercise 2 : 
        Usage of Vocabulary 
 

 

  

 

 

 

 1.   Bueng Palarnchai is a picturesque lake of Roi-Et Province. 

 2.   It is like a symbol of Roi-Et. 

 3.  Bueng Palarnchai Park is a good place for relaxing. 

 4.  The park looks like an island in the middle of the city.  

 5.  There are various types of fish swimming in the lake. 

 6.  Bueng Phalarnchai is also used as a venue for special events of the province. 

 7.  It is one of outstanding landmark of Roi-Et city.  

 8.   Inside the park, there is an artificial waterfall.  

 9.  Children like to play at play ground with animal sculptures.  

 10.  All components create lively and natural atmosphere into the rest of the park.  
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เฉลย Exercise  3  : 
True  or  False 

 

  

 

 

 1.  T  Bueng Palarnchai has an area of 200,000 square meters.  

 2.  F  It is built in the south of Roi-Et province.  

 3.  T It is a symbol of Roi-Et.  

 4.  F  The Park is opposite to a post office.  

 5.  T  The atmosphere of the park is relaxing.  

 6.  T  Bueng Palarnchai is seen as an island in the middle of the city.  

 7.  F  People come to fish at the lake.  

 8.  T  Bueng Palarnchai is very famous for visitors.  

 9.  F  There are also lovely boats for free.  

 10.  F  The rent boats are created in various kinds fish.  
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เฉลย  Exercise  4  : 
Answer the questions 

เฉลย  Exercise  5  : 
Mind  map 

            

 

 

 

 

 1.  Where is Bueng Palarnchai park? 
  It is located in the center of Roi-Et City.  
 2.  How is the atmosphere at Bueng Palarnchai? 
  It is relax healthy.  
 3.  What can you see in the park? 
  Artificial waterfall,  animal sculptures, standing Buddha image,   
  playgrounds, rent  boats,..flower gardens  
 4.  What components help create lively and natural atmosphere into the rest of the 
      park? 
.  natural surroundings 
 5.  What do you like at Bueng Palarchai park? 
  I like………………………because……………………………ค้าตอบของนักเรียนเอง  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

         การเขียนแผนผังความคดิเกี่ยวกบับึงพลาญชยั 
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ภาคผนวก ค 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) 

 

 

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

 6.b 7.b 8.a 9.c 10.b 
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 การทดสอบก่อนเรียนเป็นการวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนว่า นักเรียนมีความรู้เดิมเพียงใด 
 การทดสอบหลังเรียนเป็นการวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนว่า เมื่อนักเรียนศึกษาด้วยตนเอง นักเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจเนื้อหาเพียงใด 
 ถ้านักเรียนได้น้อยกว่า 5 คะแนน  ไม่ต้องเสียใจให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเนื้อหาและทบทวนให้ด ี
 ถ้านักเรียนได้    5 - 7 คะแนน แสดงว่า นักเรียนผ่านเกณ  ์
 ถ้านักเรียนได้   7 -10 คะแนน แสดงว่า นักเรียนผ่านเกณ ์และอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

หลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง คะแนน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

รวม  

ก่อนเรียน 

ข้อ ก ข ค ง คะแนน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

รวม  

ภาคผนวก ง 

กระดาษค าตอบ 
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ประวัติย่อของผู้ศึกษาค้นคว้า 
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