
 

  



 

 

ค ำน ำ 

 การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญมากในวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานใน

การน าไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ใช้ในหน้าที่การงานในอนาคต และใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักเกณฑ์  และเพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในทักษะการฟัง การพูด การเขียน และการสร้างกิจกรรม

การเรียนการสอนอันหลากหลายต่อไป 

 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจชุดนี้จัดท าขึ้นประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา

ภาษาอังกฤษ5 อ 23101 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือแก้ปัญหาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อจริงที่พบใน

ชีวิตประจ าวันประเภทต่างๆในการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและเสริมแรงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ น าไปฝึกฝนจนเกิดความช านาญในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจที่คงทน สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ผู้จัดท าขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมท าให้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเข้าใจชุดนี้สมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเข้าใจ จะมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อครูผู้ สอนที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้

ตามความเหมาะสมของศักยภาพและความถนัดของนักเรียนในโอกาสต่อไป 
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ค ำช้ีแจง 

  

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 อ 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มีจุดประสงค์
เพ่ือมุ่งเน้นการฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นประการส าคัญ โดยได้จัดท าแบบฝึกทักษะ 
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ มีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 
 เล่มที่ 1 เรื่องการอ่านเพื่อหาชื่อเรื่อง Reading for Topic  
 เล่มที่ 2 เรื่องการอ่านเพื่อหาใจความส าคัญ Reading for Main Idea 
 เล่มที่ 3 เรื่องการอ่านข่าว Reading News 
 เล่มที่ 4 เรื่องการอ่านโฆษณา Reading Advertisement 
 เล่มที่ 5 เรื่องการอ่านกราฟและตาราง Reading Tables and Graphs 
 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ เล่มที่ 1 เรื่อง การอ่านเพ่ือหาชื่อเรื่อง Reading for 
Topic มีสาระความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพ่ือหาชื่อเรื่อง การเริ่มต้นการฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ ซึ่งรายละเอียดในเล่ม ประกอบไปด้วย 
 1. ค าแนะน าส าหรับครู 
 2. ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 5.  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
 6.  ใบความรู้ที่ 1 
 7.  Exercise 1-3 
 8.  ใบความรู้ที่ 2 
 9.  Exercise 4-5 
 10. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 11.  Answer Keys Exercise 1-5, Pre-test, Post-test 
  

 

 

 

จ 



 

 

 

 

 

ง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. ครูควรเตรียมเอกสารการสอนที่จ าเป็นต้องใช้ตามล าดับก่อนและหลังตามกิจกรรมการเรียนการสอน  
    ที่ระบุไว้  

2. ครูควรศึกษารายละเอียดคู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
    ก่อนทุกครั้ง  

3. ครูควรย้ าให้นักเรียนอ่านค าแนะน าในการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ  
    ความเข้าใจก่อนเริ่มเรียน และให้นักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

4. ครูควรแนะนาให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และท าข้อสอบก่อนเรียน พร้อมทั้งตรวจคาตอบจากเฉลย  
    แล้วจึงให้นักเรียนศึกษาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  

5. ครูควรเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ในการท าแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
     และครูควรก ากับดูแล ไม่ให้นักเรียนแอบดูค าตอบ ก่อนท าแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
     เพ่ือความเข้าใจ  

6. ครูควรอธิบายให้นักเรียน เรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหาในแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน  
    ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  

7. เมื่อนักเรียนเรียนจบเนื้อหาแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน แล้วตรวจค าตอบจากเฉลย  
8. ขณะที่นักเรียนศึกษาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ครูควรดูแล  

    ให้คาปรึกษาและตอบข้อสงสัยของนักเรียน เมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ 
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ค ำแนะน ำส ำหรับครู 
ในกำรใช้แบบฝึกพัฒนำทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ 

 



 

 

 

 

 

 
 

1. แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนา
นิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และน าไปสู่การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพด้วยตนเอง  

2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  ให้นักเรียน        
ปฏิบัติตามล าดับ ไปทีละข้ันตอน ดังนี้  
 2.1 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วนักเรียนจะทราบว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนจะ
      ได้อะไรบ้าง 

 2.2 ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน  

 2.3 ศึกษารายละเอียดและท าความเข้าใจเนื้อหาทุกตอน ก่อนท าแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน 
      ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  

 2.4 ท าแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจแต่ละเล่ม ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
      ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อนท าแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
 2.5 เมื่อศึกษาและท าแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจจบแล้วให้ท าแบบทดสอบ 
           หลังเรียน แล้วตรวจคาตอบเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยตนเอง 
 3. นักเรียนสามารถใช้พจนานุกรมได้กรณีท่ีไม่เข้าใจค าศัพท์ 
 4. นักเรียนสามารถน าแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจไปศึกษาด้วยตนเองในเวลาว่าง
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียน 
ในกำรใช้แบบฝึกพัฒนำทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพ่ือควำมเข้ำใจ 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
 แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 อ23101 จัดท าขึ้นโดยมีความมุ่งหวังในการพัฒนาทักษะการอ่าน ดังนั้นเมื่อนักเรียนศึกษา
หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจแล้ว นักเรียนจะต้องมีความรู้
ความสามารถดังนี ้ 
 1. บอกหัวเรื่องของรายการและหัวเรื่องของเรื่องที่อ่านได้  
 2. อ่านและเขียนสรุปเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้  
 3. ศึกษาข้อมูลและท าแบบดสอบ จากแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
     Reading for Topic ได้ถูกต้อง  
 4. นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเรื่องที่อ่าน 
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  สำระส ำคัญ  
  

การฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับการหา Topic เป็นการพัฒนานิสัย รักการอ่าน  
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและน าไปสู่การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพด้วยตนเอง 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตวัช้ีวัด 

เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผลเลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญบอกรายละเอียด

สนับสนุน (Supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

และอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ 

มำตรฐำน ต 1.1 

ต 1.1 ม.3/4 

ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร สำระท่ี 1 

ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น สำระท่ี 3 

ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน ค้นคว้า 
รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
จากแหล่งเรียนรู้และนาเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

มำตรฐำน ต 3.1  

ต 3.1 ม.3/1 
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1.    Topic: ..................  (Coffee      tea       juice       coca cola) 

       a. whisky                b. pop soda                c. drinks   d.  Alcohol   

2. Topic: ...................... (Football    badminton    table tennis       swim) 

       a. sports                 b. Games           c. actions   d. Dance  

3. Topic: ..................................................……………..…………….. 

        Doctor               orderly             technician                    surgeon 

 a. People who work outside.     
 b. People who work with their hands.   
 c. People who work in a hospital.      
    d. People who make music. 
4. We go to Central Plaza Suratthani to buy a skirt, a pair of jeans, a T-shirt, underwear, a 
sweater  and a blouse. We can get them at the ________ department.  
 a. fruit  
 b. sport  
 c. food  
 d. clothing 
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    เรื่อง Reading for Topic         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

รำยวิชำ อ 23101 ภำษำอังกฤษ 3     10 คะแนน  20 นำที 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

 

                                        Read the passage and choose the correct answer. Directions: 
Directions: 
Read the 
passage 
and 
choose 
the 
correct 
answer. 



 

I enjoy summer sports like water skiing and baseball. The weather is usually sunny 

and hot, so I can go to the beach almost every day. Gardening is my hobby and  

 I spend many summer days working in my garden. Unfortunately, the days pass too 

 quickly in summer.   

 5. Topic: __________________________ 
a. West Beach 

 b. Mercury  
 c. Summer is my favorite season 
 d. Skiing is my favorite sport. 

Keep your tree outdoors until the day before Christmas.  Never use lighted candles.  

There are some suggestions for avoiding a Christmas tree fire.  Turn off the lights before 

you leave the house and throw it away by New Year’s Day. 

         6. The topic of the passage is.............................. 

 a. Keeping a tree outdoors. 

 b. Avoiding a Christmas tree. 

 c. Turning off the lights. 

 d. Throwing the tree away. 

 

It is easy to make a good cup of tea. Just follow these steps. First, boil some 

water.   Next put some hot water in the tea pot to warm it. Pour the water out of the 

pot and put in some tea leaves. You will need one teaspoon of tea leaves for each cup 

of tea you want.   Then pour the boiling water into the tea pot. Cover the pot and wait  

for a few minutes. Now the tea is ready to drink. 

          7. What is the most suitable topic for this paragraph? 

a. How to make good tea.   

b. How much tea to use. 

c. How to boil water.    

d. A good cup of tea. 

 

2 



Medicinal drugs may cause you to be a poor driver. You might even cause an 

accident. Some drugs may make a sick person think he or she can drive. But many drugs 

cause you to think more slowly and some even harm your vision. So remember that drugs 

can affect your driving. Be careful! Drive only when you are sure that drugs aren’t affecting 

you. Take medicines only as directed. Good drivers may become poor ones when they use 

drugs or other forms of medication. 

How far is it to the sun? It’s so far that it’s hard to comprehend.  In actual distance, 
It’s approximately 93 million miles.  The distance change slightly as the Earth travels around 
The sun.  Suppose it were possible to tale a jetliner there.  Travelling at a little over 550 
mph. It would take nearly 20 years to get there.  Even if you could travel at 25,000 mph, it 
would take five months to reach the Sun. 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

            8.  The topic of this passage is.............................. 

  a. How far is to the Sun. 

  b. The distance changes slightly. 

  c. The Earth travel around the Sun. 

  d. Take five months to reach. 

  

   

    

 

 

 

 

9.  What is the paragraph mainly about? 

a. Medicinal drugs taken before driving may be dangerous. 

b. A poor driver might cause an accident. 

c. Many drugs cause you to think more slowly. 

d. Take medicines only as directed. 
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Clothes today are very different from the clothes of the 1800s. One difference is the 

way they look. For example, in the 1800s all women wore dresses. The dresses all had long 

skirts. But today women do not always wear dresses with long skirts. Sometimes they wear 

short skirts. Sometimes they wear pants. Another difference between 1800s and today is the 

cloth. In the 1800s, clothes were made only from natural kinds of cloth. They were made 

from cotton, wool, silk or linen. But today, there are many new kinds of man-made cloth. A 

lot of clothes are new made from nylon, rayon, or polyester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10.  What is the paragraph mainly about? 

 a. Clothes of the 1800s were beautiful. 

 b. Clothes are made of man-made cloth. 

 c. Today women wear dresses with long skirts. 

 d. Clothes today are different from the clothes of 1800s. 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน (Answer Sheet : Pre-Test) 

 

Name: ____________________ Class: _______ No. ______ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

Item a b c d 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

บันทึกคะแนน 

เต็ม 10 
ได้  
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 ใบควำมรู้ที่ 1 

 
Topic of List 

 Topic คือ ความคิดรวบยอด เป็นศูนย์รวมภายในเนื้อเรื่องที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของเนื้อเรื่อง   
บทอ่านซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของเนื้อเรื่อง ข้อความ บทความ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นค านาม หรือวลีสั้นๆ   ที่
มีใจความกระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ดังนั้นเราสามารถหา Topic   ได้จากรายการต่างๆเราเรียกว่า 
(Topic of list) ส่วนความคิดรวบยอดจากข้อความในย่อหน้า เราเรียกว่า (Topic of paragraph) 
1. Topic of List 
คือ หัวเรื่องของรายการต่างๆ เป็นกลุ่มค า หรือรายการต่างๆของค านามที่ให้มา นักเรียนจะต้องก าหนดขึ้นเองโดย
การพิจารณาจากรายการนั้นๆ หัวเรื่องจะกว้างและครอบคลุมเรื่องย่อยทั้งหมด 
 

 

     

teacher     occupations    accountant      secretary       firefighter      police officer     lawyer 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 จำกตัวอย่ำงที่ 1 เมื่อพิจารณาจากค าศัพท์ทั้งหมดจะพบว่า teacher (ครู), accountant(นักบัญชี), secretary 

(เลขานุการ), firefighter (พนักงานดับเพลิง), police officer(ต ารวจ), lawyer(ทนายความ) ต่างก็เป็นอาชีพที่มีอยู่ใน

ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นหัวข้อเรื่อง (topic) ของรายการเหล่านี้ก็คือ occupations นั่นเอง 

occupations   

teacher

      accountant 
lawyer 

police officer        secretary  

ตัวอย่ำงที่ 1 

firefighter 
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จำกตัวอย่ำงท่ี 2 เมื่อพิจารณาจากค าศัพท์ทั้งหมดจะพบว่า toothpaste (ยาสีฟัน), shampoo (แชมพู

สระผม), bathtub (อ่างอาบน้ า), mirror (กระจก), towel (ผ้าเช็ดตัว), shower (ฝักบัว) ต่างก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่

ในห้องน้ า ดังนั้นหัวข้อเรื่อง (topic) ของรายการเหล่านี้ก็คือ bathroom นั่นเอง 

 

 
 
 
  

 Toothpaste shampoo      bathtub      mirror  towel     shower bathroom 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการหาหัวเรื่องของกลุ่มค าหรือข้อความ (Topic of List) 
อย่างคงทนถาวร จึงก าหนดกลุ่มค าหรือข้อความให้นักเรียนได้หาหัวเรื่องของกลุ่มค าหรือข้อความที่ก าหนด ใน
แบบฝึกหัดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Bathroom 

 

    Toothpaste 

Shampoo Shower 

Towel 

mirror 

Bathtub 

ตัวอย่ำงที่ 2 
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Exercise 1 
  
 
  
  

1. Topic: ..................  (monitor       mouse       keyboard     speaker  ) 
     a. internet  b. computer         c. accessary       d. camera  
 2. Topic :......................( sweater      blouse     trousers       shirt) 
    a. dress            b. garment            c. cloth            d. accessary      
 3. Topic:........................ (lily       jasmine       rose        orchid) 
     a. plant            b. florist                 c. lotus                  d. flower     
 4. Topic :..................  (History       Biology        Maths        Music) 
     a. rooms           b. school subjects  c. school objects      d. signs     
 5. Topic:......................( Poland      China           Italy        Egypt) 
    a. countries       b.  states               c. city           d. village     
 6. Topic :........................ (hospital       temple       shopping mall       bank) 
     a. hall               b. places               c. building          d.  shop   
 7. Topic :........................ (noodle      rice       soup       fried chicken) 
     a. salad             b. food           c. snack    d. fast food   
 8. Topic :........................ (Fish       beef       pork       chicken) 
     a. apptizer         b. dry food             c. meat    d.  sea food  
 9. Topic :........................ (kiwi       plum        avocado       raspberry ) 
     a. plants            b. fruit           c. vegetable   d.  cereal  
 10. Topic :........................ (crab       oyster        squid      crayfish ) 
     a. fish                b. seafood               c. meat  d. beef  
 
 
 
 
 
 
 

                                        Choose the correct topic list from the word in the blanket Directions: 
Directions: 
Read the 
passage 
and 
choose 
the correct 
answer. 
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กระดำษค ำตอบ Exercise 1 (Answer Sheet : Exercise 1) 
 
 

Name: __________________________________________________ Class: _______ No. ______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item a b c d 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

บันทึกคะแนน 

เต็ม 10 

ได้  
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Topic 

 
 
 

Exercise 2 

 

      
 
              
  

 
a. People who work with money.             

         b. People who work with people.               
         c. People who work in government.         
            d. People who often work at night.           
   e. People who design dress, garden.  
   f. People who work outside.     
   g. People who work with their hands.   
   h. People who work in a school.      
      i. People who make music. 
      j. People who teach competitor for contest   
   k. People who work on TV. 
 
1. Topic : ..................................................................….................  

                 taxi driver           singer            police officer            telephone operator 

  2.  Topic : ..................................................……………..…………….. 

                 teacher               janitor             librarian                   security guard 

  3.  Topic : .......................................................…....…..................... 

                 guitarist             violinist            trumpeter                     pianist 

  4.  Topic : .............................................………….……..…………....... 

                  lawyer              professor            businessman             secretary 

       Find the topic for each group of words. Write it on the line.  Directions: 
Directions: 
Read the 
passage 
and 
choose 
the correct 
answer. 
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 5. Topic  :..............................................……….……………....... 

                  economist        cashier             accountant                   gambler 

   6. Topic : ...........................……………………………............... 

                       designer              florist              decorator                 costume 

   7.  Topic  : ……………………………………………………………. 

  trainer                    adviser               coach                   tutor 

   8. Topic  : ……………………………………………….…………... 

                      cook                  painter                  knitting woman                  waiter 

    9.  Topic  : …………………………………………….…………….. 

  worker                   salesman               farmer                   fisherman 

    10. Topic  : ……………………………………………………..….. 

                       movie star            M.C.                      Singer                    reporter 
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กระดาษค าตอบ Exercise 2 (Answer Sheet : Exercise 2) 
 
 

Name : _____________________________________________________ Class: _______ No. ______ 
 

 1............................................................................................................................ ............. 

 2.........................................................................................................................................  

 3............................................................................................................................ ............. 

 4............................................................................................................................ ............ 

 5.................................................................................................................... ..................... 

 6............................................................................................................................ ............. 

 7............................................................................................ ............................................. 

 8............................................................................................................................ ............. 

 9................................................................... ...................................................................... 

 10............................................................................................................................. ............ 

 
 
 

 
 
 
 

บันทึกคะแนน 

เต็ม 10 

ได้  
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Exercise 3 

 

 

1. A desk, a chair, a bed, a pillow, a table and a lamp shade are things in ________.  
 a. dining room  
 b. living room  
 c. bedroom  
 d. cellar 

2. We go to Big C Suratthani to buy some pork, a bag meat ball, a kilo of chicken,  
a bag of shrimp . We can get them at the ________ department.  
 a. fruit  
 b. sport  
 c. food  
 d. clothing 

3. There are basketball, volleyball, baseball, football, badminton courts for the students. 
These are some of our _______ facilities.  
 a. science laboratory  
 b. library  
 c. clinic  
 d. sport 

4. Bell-bottom jeans, polyester suits, wide neckties, plaid pants, vinyl mini-skirts and mini-
dresses are _________.  
 a. part of the body  
 b. retro fashion  
 c. furniture  
 d. appliances 

 
 

        Choose the correct topic nouns from the following. Directions: 
Directions: 
Read the 
passage 
and 
choose 
the correct 
answer. 
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5. Sara get up at seven o’clock. I take a bath, have breakfast, go to school, study  
and play. After school I go back home. This is my ________.  
 a. daily routine  
 b. feelings  
 c. sports  
 d. hobbies 
6. Ms. Patcharapa wants to buy face powder, eyeliners, mascaras, moisturizers, suntan 
lotion and lip color so she can buy at _______.  
 a. cosmetics department  
 b. electronics department  
 c. book department  
 d. kid’s department 

7. Washing the dish, cleaning the livingroom, cooking food and keeping everything in  
order are just examples of _______.  
 a. family hobbies  
 b. house work  
 c. school work  
 d. office work 

8. Wings, a beak, feather, and claws are parts of a ______.  
 a. bird  
 b. rodent  
 c. rooster  
 d. pet 

9. Malaysia, Laos, Cambodia and Philippines are countries in _______.  
 a. Southeast Asia  
 b. Europe  
 c. Africa  
 d. Australia 

10. The following facilities are examples of _________. Transportation: bus, motorcycle, 
car, train and bicycle.  
 a. underground        b. water           c. land           d. air 
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กระดาษค าตอบ Exercise 3 (Answer Sheet : Exercise 3) 

 
 

Name : _____________________________________________________ Class: _______ No. ______ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Item a b c d 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

บันทึกคะแนน 

เต็ม 10 
ได้  

15 



จากเนื้อเรื่องข้างต้น ผู้เขียนได้กล่าวถึง ไดโนเสาร์ (dinosaurs) ซึ่งมีอยู่ในเกือบทุกประโยค ดังนั้น หัว

เรื่องของเนื้อเรื่องจึงเป็น “Dinosaurs” 

 

ใบควำมรู้ที่ 2 

 

Topic of Paragraph 

 Topic of Paragraph คือ หัวเรื่องของเนื้อเรื่อง การอ่านข้อความแต่ละย่อหน้า ต้องเข้าใจถึงหัวข้อเรื่อง

ของข้อความหรือทราบว่าข้อความนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร สังเกตได้จากการกล่าวถึงค าหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ้ าๆเพราะ

ค าท่ีซ้ ากันจะเป็นค าส าคัญท่ีจะน าไปสู่หัวข้อเรื่อง ซึ่งหัวเรื่องควรมีความหมายครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมด 

 ส าหรับค าถามที่เกี่ยวกับ Topic of Paragraph Topic of Paragraph มีดังนี ้Topic of Paragraph 

1. What is the topic of this passage? 

2.  What does this passage mainly discuss? 

3.  What is the paragraph mainly about? 

4. What is the most suitable topic for this paragraph? 

5.  The paragraph talk about.............................. 

6.  This passage mainly discuss........................ 

7. The main topic of this passage is........................................ 

8.  The topic of the paragraph is.............................................. 

 

 

An earlier theory said that the dinosaurs died because the earth had become colder. 
The dinosaurs could not eat enough to keep their bodies warm and had no fur or feathers 
to keep heat in. There were both dinosaurs which were plant-eaters and meat – eaters.  
When the plant-eaters died out, the meat-eaters grew short of food and died 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงที่ 1 
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 The job of a young doctor is not easy.  Doctors often spend many hours with a patient.  

There are usually more patient waiting.  So doctors do not have much free time during the day.  

They often have to work all night in hospital too.  Or they may have to go somewhere 

suddenly when someone ill.  A doctor’s decision may mean life or death for the patient.  Even 

when doctors are very tired they have to think very carefully.   

 What is the most suitable topic for this paragraph? 

 a. A patient’s life   b. A doctor’s decision 

 c. A doctor’s job   d. A doctor and his patients 

 จากเนื้อเรื่องข้างต้น ผู้เขียนได้กล่าวถึง หมอ (doctors) และผู้ป่วย (patient)  ซึ่งมีอยู่ในเกือบทุกประโยค 

เป็นการอธิบายถึงหน้าที่ของหมอที่ต้องใช้เวลามากมายไปกับการรักษาผู้ป่วยท าให้หมอไม่มีเวลาว่างเพราะใช้เวลา

ส่วนใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาล และการตัดสินใจของหมอหมายถึงการมีชีวิตหรือการตายของผู้ป่วย แม้ว่าหมอจะ

เหนื่อยสักแค่ไหนก็ต้องคดิอย่างรอบคอบ  ดังนั้น หัวเรื่องของเนื้อเรื่องจึงเป็น “A doctor and his patients” 

 

  

   Summer is a wonderful time to spend at West Beach. It is a beach with light-colored, 

soft sand. The coastline goes on for a long way and many people enjoy walking along it.  

Children like to play in the surf and walk along the rocks that are visible at low tide.  

This is a fun beach for people of all ages. 

 

 

 

 

  

 

ตัวอย่ำงที่ 3 

ตัวอย่ำงที่ 2 

17 



Match the topics given with the paragraphs. Directions: 

 

What is the topic of this passage? 

 a. Children play on the beach. b. West Beach. 

 c. The Summer.   d. The people on the beach. 

 จากเนื้อเรื่องข้างต้น ผู้เขียนได้กล่าวถึง ชายหาดทางทิศตะวันตก (West Beach) และได้บรรยายภาพ

ลักษณะชายหาดรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่กระท าบริเวณชายหาด เช่น การเดินเล่น การเล่นกระดานโต้คลื่น การเดิน

ผ่านโขดหิน ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่นิยมกระท าบริเวณชายหาด และยังมีการเน้นค าว่า beach ในหลายประโยค 

ดังนั้น หัวเรื่องของเนื้อเรื่องจึงเป็น “West Beach”  

 ดังนั้น การอ่านเนื้อเรื่องแต่ละย่อหน้า จ าเป็นต้องเข้าใจถึงหัวเรื่องของเนื้อเรื่อง หรือเนื้อเรื่องนั้นเกี่ยวกับ

เรื่องอะไร หัวเรื่องควรมีความหมายครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดของเนื้อเรื่องและไม่ควรจะกว้างหรือแคบจนเกินไป 

 

 

  

  

Flashlights Mercury   
Skiing is my favorite sport. Intelligent Reading 
Advances in technology have made the world 
seem smaller. 

Shopping malls 

City taxes pay for new roads. Sending cards is very popular in North America. 
The Change of the Earth The kiwi, a strange New Zealand bird 

  

I usually go skiing every weekend in the winter even though it is expensive. I love the feeling    of 

flying down a mountain. The views are beautiful from the top of a mountain and along     the 

trails. Even the danger of falling and getting hurt can’t keep me away from the slopes on    a 

winter day. 

1. Topic: ___________________________________________ 

 

Exercise 4 
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The kiwi lives only in New Zealand. It is a very strange bird because it cannot fly. The kiwi is the 

is the same size as a chicken. It has no wings or tail. It does not have any feathers like other birds. 

It has hair on its body. Each foot has four toes. Its mouth is very long. 

2. Topic : ___________________________________________ 

First of all, we need money to repair old roads and build new roads. We also need more to pay 

teachers’ salaries and to pay for services such as trash collection. Finally, more tax money is 

needed to give financial help to the poor citizens of the city. It is clear that the city will have 

serious problems if taxes are not raised soon. 

3. Topic: ___________________________________________ 

Nothing is as useful as a flashlight on a dark night. Few inventions are as helpful to a child who is 

afraid of the dark. In fact, the modern flashlight brings light to many dark situations. Finding 

something in the back of a closet is easy with a flashlight in hand. A camper also needs 

one after the light of the campfire has faded. 

4. Topic: ___________________________________________ 

Now, millions of people shop in malls all over the country. These malls contain supermarkets 
and large department stores. Small clothing stores cater to almost every poosible taste.        Gift 
shops sell a wide variety of merchandise, ranging from inexpensive items to costly ones.    Art 
and photography shops are found in great numbers. Record shops are around every corner. 

5. Topic: ___________________________________________ 

 

Teenagers who love to dance spend hours there. People in their twenties and thirties, who enjoy 

the music and who like to dance, find discos the place to be. Everyone likes the disco’s up 

atmosphere. Lively discos attract many people. 

6. Topic: ___________________________________________ 
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For example, a person can have breakfast in New York, board an airplane, and have dinner in 

Paris. A businesswoman in London can instantly place an order with a factory in Hong Kong by 

sending a fax. Furthermore, a schoolboy in Tokyo can turn on a TV and watch a baseball game 

being played in Los Angeles. 

7. Topic: ___________________________________________ 

 

Mercury is one of the planets in our solar system. Mercury moves around the sun like the other 

planets. Mercury is the closest planet to the sun. It is very hot there. 

8. Topic: ___________________________________________ 

 

The earth is always changing. One way it changes is by erosion.  Some is caused by the weather. 
For example, the wind causes erosion.  In a desert, the wind blows the sand around. Rain also 
causes erosion. It washes away earth and even changes the shape of some rocks. Another kind 
of erosion is caused by rivers. When a river goes through a mountain, it cuts into the mountain. 
After a long time, the mountain is lower and the land is flatter.” 
9. Topic: ___________________________________________ 

 

 

Intelligent reading is a very important medium by which a person may educate himself and be 

well informed. Students, professional people, laborers, and people in all walks of life find 

intelligent reading to be a great asset. Intelligent reading is a way of getting an education. 

10. Topic : ___________________________________________ 
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    กระดำษค ำตอบ Exercise 4 (Answer Sheet : Exercise 4) 
 

Name: _______________________________________________ Class: _______ No. ______ 
 

 1............................................................................................................................ ............. 

 2............................................................................................................................ ............. 

 3................................................................................................................... ...................... 

 4............................................................................................................................ ............ 

 5............................................................................................ ............................................. 

 6............................................................................................................................ ............. 

 7............................................................................................................................ ............. 

 8................................................................................................................... ...................... 

 9............................................................................................................................ ............. 

 10......................................................................................... ................................................ 

  
บันทึกคะแนน 

เต็ม 10 
ได้  

 
 
 
 

21 



 
 

 

Exercise 5 

 

 
 
1. Baseball. His brother is on a basketball team. His parents like to ski in the winter.  
 a. Jim has a large family.  
 b. Jim's family enjoys sports.  
          c. Playing sports is good exercise. 

          d. Jim and family is the best players 

 

2.  My school has recess every day. I like to play on the swings and jungle gym with my friends.     
We like to laugh and run. Recess is my favorite time of the day.  

 a. Recess is when I can have fun with my friends.  
 b. Some kids bring their toys from home for recess.  
          c. Parents sometimes bring their small children during recess for a visit 

          d. The students like to play recess. 

 

3.  I play basketball every weekend. My friends and I play it at recess and after school. My 
mom took me to a basketball game. I got to see Michael Jordan play. That was the greatest 
because basketball is my favorite game.  

 a. Basketball is my favorite game.  
 b. Michael Jordan was a great basketball player.  
          c. Some people play both football and basketball. 

          d. Basketball is my favorite sport in USA. 

 

 

 

 

Choose the best topic of each paragraph from the choices given. 

Directions: 
Directions: 
Read the 
passage 
and 
choose 
the correct 
answer. 
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4.  Matt likes dogs and playing soccer. Claire likes cats and playing tennis. Matt likes to eat  
pizza. Claire's favorite food is spaghetti.  

 a. Matt and Claire like animals.  
 b. Pizza and spaghetti taste good.  
          c. Matt and Claire like different things. 

          d. Matt and Claire like test food. 

 

5.  It took our bus four hours to get to Sea World. We saw whales, seals, and sharks. There 
were also many fish in tanks.  

 a. Our class took a trip.  
 b. One of my favorite things was the whale.  
          c. I ate lunch outside with my class. 

          d. I like to go Sea World with my friends. 

 

6.  Georgia has a new flag. The flag has the state seal. South Carolina's flag has a tree and the 
moon. The flag of Wyoming has a buffalo.  

 a. California's flag has a bear.  
 b. Every state has a different flag.  
          c. Georgia's flag is very interesting. 

          d. Georgia's flag is very important with people. 

   

 7.  Our family spent the vacation at the beach. It was sunny and breezy. The sand felt warm           
under our feet. We made sand castles and had lunch on our blanket. It was a fun time.  
 a. Our family spent the vacation at the beach.  
 b. It was sunny and breezy.  
          c. We made sand castles and had lunch on our blanket. 

          d. We spend the time at the beach. 
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 8.  The American people are hardworking and tough. But underneath that toughness, they are 

charitable. They are always ready to help their fellowman, near and far. This is the reason     
why so many come to this land called the United States of America. They, too, want to be 
called “Americans” 

 a. The United States of America                 
 b. Hardworking People               
 c. Tough People                                         
 d. The Americans 
 
 9.  If you have a favorite color, it may be a clue to your personality. Psychologists, who have 

done much research with color preferences found that people who prefer red clothes were     
often talented, flashy and temperamental Those who selected yellow were found to be warm, 
open and secure. Strong-willed people favor white, and reasonably friendly people dress 
predominantly in hues of green.    

      a. Hues of green                                   
 b. Color                                     
      c. Color and Personality                        
 d. Red Clothes   
         
10.  The sea is very deep in some places. Sometimes it is less deep. Some parts of the sea are   
very shallow. But in some places it is very deep. There is one spot near Japan, where the sea is 
9 kilometers deep! The highest mountain in the world is about 9 kilometers high. If that mountain 
were put into the sea at that place, there would be 2 kilometers of water about it. 
        a. The mountain                                        
        b. The sea 
        c. The highest mountain                             
        d. Japan 
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กระดำษค ำตอบ Exercise 5 (Answer Sheet : Exercise 5) 
 
 

Name : ___________________________________________________ Class: _______ No. ______ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Item a b c d 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

บันทึกคะแนน 

เต็ม 10 
ได้  
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 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)   

เรื่อง Reading for Topic      ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

รำยวิชำ อ 23101 ภำษำอังกฤษ 3     10 คะแนน  20 นำที 

   

 

  

 

 

Yayoi, Fuji, Tsunami Bar, Kakashi By Oishi, Hachiban Ramen are ____________. 
1. What is the suitable topic noun?  
 a. fast food restaurant 
 b. bookstore  
 c. breakfast  
 d. Japanese food  
 
 

Big C, Makro, Tesco Lotus and Central Plaza are very popular ________ in Suratthani. 
2. What is the best answer?  
 a. restaurants  
 b. markets  
 c. parks  
          d. malls 

 

It is easy to make a good cup of tea. Just follow these steps. First, boil some water.   Next put 
some hot water in the tea pot to warm it. Pour the water out of the pot and put in some tea 
leaves. You will need one teaspoon of tea leaves for each cup of tea you want.   Then pour the 
boiling water into the tea pot. Cover the pot and wait for a few minutes.       Now the tea is ready 
to drink. 
3. What is the most suitable topic for this paragraph? 

a. How to make good tea.  b. How much tea to use. 
c. How to boil water.   d. A good cup of tea. 
 

  Read the passage and choose the correct answer. 

 

Directions: 
Directions: 
Read the 
passage 
and 
choose 
the correct 
answer. 
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 Cities began to have many serious problems. The rich people and the businesses did not 
pay city taxes, anymore. The poor people could not pay much money in taxes. So cities had less 
money for schools and housing. Sometimes they could not pay their police officers or firefighters. 
And they could not take good care of their streets and parks. 
4. What is the most appropriate topic for this paragraph? 
 a. Cities began to have money problems. 
 b. The rich people did not pay city taxes. 
 c. Cities had less money for schools and housing. 
 d. People did not take good care of their streets and parks. 

 

Clothes today are very different from the clothes of the 1800s. One difference is the way they 
look. For example, in the 1800s all women wore dresses. The dresses all had long skirts. But 
today women do not always wear dresses with long skirts. Sometimes they wear short skirts. 
Sometimes they wear pants. Another difference between 1800s and today is the cloth. In the 
1800s, clothes were made only from natural kinds of cloth. They were made from cotton, wool, 
silk or linen. But today, there are many new kinds of man-made cloth. A lot of clothes are new 
made from nylon, rayon, or polyester. 
5.  What is the paragraph mainly about? 
 a. Clothes of the 1800s were beautiful. 
 b. Clothes are made of man-made cloth. 
 c. Today women wear dresses with long skirts. 
 d. Clothes today are different from the clothes of 1800s. 
     

Keep your tree outdoors until the day before Christmas.  Never use lighted candles.   
There are some suggestions for avoiding a Christmas tree fire.  Turn off the lights before you leave 
the house and throw it away by New Year’s Day. 
6.  The topic of the passage is.............................. 
 a. Keeping a tree outdoors. 
 b. Avoiding a Christmas tree. 
 c. Turning off the lights. 
 d. Throwing the tree away. 
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 A baby elephant is the biggest of all land babies.  A newborn baby weighs more than 
two hundred pounds.  It is about three feet high.  The new baby is strong, too.  Almost as soon 
as it is born, it can walk around. 
7.  The paragraph talk about.............................. 
 a. A new born baby. 
 b. Elephant’s shape. 
 c. A baby elephant. 
 d. A strong elephant 
 

How far is it to the sun? It’s so far that it’s hard to comprehend.  In actual distance, it’s   
approximately 93 million miles.  The distance change slightly as the Earth travels around the sun.  
Suppose it were possible to tale a jetliner there.  Travelling at a little over 550 mph.  It would 
take nearly 20 years to get there.  Even if you could travel at 25,000 mph, it would take five 
months to reach the Sun. 
8.  The topic of this passage is.............................. 
 a. How far is to the Sun. 
 b. The distance changes slightly. 
 c. The Earth travel around the Sun . 
 d. Take five months to reach. 
 

Medicinal drugs may cause you to be a poor driver. You might even cause an accident. 
Some drugs may make a sick person think he or she can drive. But many drugs cause you to think 
more slowly and some even harm your vision. So remember that drugs can affect your driving. 
Be careful! Drive only when you are sure that drugs aren’t affecting you. Take medicines only as 
directed. Good drivers may become poor ones when they use drugs or other forms of medication. 
9.  What is the paragraph mainly about? 
 a. Medicinal drugs taken before driving may be dangerous. 
 b. A poor driver might cause an accident. 
 c. Many drugs cause you to think more slowly. 
 d. Take medicines only as directed. 
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Teenagers who love to dance spend hours there. People in their twenties and thirties,  who 
enjoy the music and who like to dance, find disco the place to be. Everyone likes the disco’s 
up atmosphere. Lively disco attract many people. 
10. What is the most appropriate topic for this paragraph? 
 a. Teenagers who love dance spend hours there. 
 b. People in 20’s & 30’s find discos the place to be. 
 c. Everyone likes “up” atmosphere. 
 d. Lively disco attract many people 
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Post-Test 

  
Name: ____________________ Class: _______ No. ______ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Item a b c d 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d บันทึกคะแนน 

เต็ม 10 
ได้  
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Answer Key 

 
 

Pre-test 

1.  c 2.  a 3.  c 4.  d 5. c 
6.  d 7.  a 8.  a 9.  a 10. d 

 

  

   Exercise 1 

1.  c 2.  c 3.  d 4.  b 5.  a 
6.  b 7.  b 8.  c 9.  b 10.  b 

 

 

Exercise 2 

 

1.  b. people who work with people.  

2.  h. people who work in a school. 

3.  i.  People who work music. 

4.  c. people who work in government. 

5.  a. people who work with money. 

6.  e. people who design dress, garden. 

7.   j. people who teach competitor for contest. 

8.   f. people who work outside. 

9.   g. people who work with their hand. 

10.  k. people who work on TV. 
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Exercise 3 

1.  c 2.  c 3.  d 4.  b 5.  a 
6.  a 7.  b 8.  a 9.  a 10. c 

 

 

Exercise 4 

1.  Sking is my favorite sport. 

2.  The kiwi, a strange New Zealand bird. 

3.  City taxes pay for new road. 

4.  Flashlight. 

5.  Shopping Malls. 

6.  Advances in technology have made the world seem smaller. 

7.  Sending cards is very popular in North America. 

8.  Mercury.   

9.  The Change of the Earth 

10.  Intelligent Reading 

 

 

 

Exercise 5 

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

6.  b 7.  a 8.  d 9.  c 10. b 
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Post-test 

1.  c 2.  a 3.  c 4.  d 5. c 
6.  d 7.  a 8.  a 9.  a 10.  d 

 

 

แบบบันทึกคะแนน 

 

Name............................................................................................Class.............No............ 

 

รำยกำร คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ผลกำรประเมิน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 10   
Exercise 1 10   
Exercise 2 10   
Exercise 3 10   
Exercise 4 10   
Exercise 5 10   

แบบทดสอบก่อนเรียน 10   
 

 

 เกณฑ์กำรประเมิน 

1. นักเรียนต้องท าแบบฝึกพัฒนาทักษะถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงถือว่าผ่าน  
2. การผ่านเกณฑ์การประเมินให้พิจารณาเฉพาะคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเท่านั้น  
 
 
 

สรุปผลกำรประเมิน 

  ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
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