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Pre-test 

Topic (การหาหัวข้อเรื่อง) 
 
 
Directions: Read the following passages and choose the best alternative to   

       answer each question. 
 
1. Thailand, Laos, Cambodia and Philippines are countries in the_________. 

a. Africa     
b. Europe  
c. Australia    
d. Southeast Asia 

 
2. The following facilities are examples of _________. 

Transportation: bus, motorcycle, car, train and bicycle. 
a. air      
b. land 
c. water     
d. under ground 

 
3. My sister and I always watch TV, read comic books, and play computer 

games when we are free.  These are our_________. 
a. sports     
b. indoors life 
c. hobbies     
d. outdoors life 
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4. The topic of this paragraph is                            . 

a. the explorer Jim Woodman      
b. modern-day explorers            
c. the sunbaked  Nazca    
d. ancient explorers 

 
 
  
 
 
 
5. The topic of this paragraph is                            . 

a. the dry grass     
b. the eye could  
c. the pilot’s airplane    
d. the series of lines  

 
 
   
 
    
 

6. The topic of this paragraph is                            . 
a. what the air was like that they      
b. what Woodman didn’t know       
c. what the Incas liked about Peru    
d. what the Incas had learned to fly 

 

In the plane was Jim Woodman, a modern-day explorer. 
Woodman was playing detective. He was searching for the reason an 
ancient people had carved lines and pictures in the sunbaked 
Nazca. 
 

 
 

 

 

Because the lines only meant something from the air, Woodman 
knew there had to be another explanation for the lines at Nazca.       
He was sure that somehow the Incas had learned to fly; but how?      
He didn’t know.           

The pilot headed the plane toward the huge, flat desert. 
Suddenly a series of lines appeared–great white slashes that could 
be seen through the dry grass. They went on as far as the eye could 
see. 
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7. What is the best topic of the paragraph?  

a. Going Shopping 
b. Shopping Guidebook              
c. Learning about Shopping 
d. Products and Shopping Places 

 
Items: 8-10 

(1)Birds are excellent source of food. (2)Chickens and turkeys are 
examples of birds which supply man with great quantities of meat. 
(3)Chickens and other birds also supply eggs. (4)Farmers consider most 
birds as friends because they destroy insect pests and the seeds of 
weeds. (5)Birds are useful to people. (6)Salt Lake City has a monument 
to sea gulls, which ate up many thousands of crickets that threatened 
crops of the Mormon farmers. (7)Many birds of prey destroy harmful 
mice, rats, and ground squirrels. 

 
8. What is the topic noun? 

a. Birds     b. Food  
c. Farmers    d. Chickens 

9. The topic idea is                            .  
a. how farmers raise food 
b. birds are a source of food 
c. birds are useful 
d. the monument at Salt Lake City 

10. Which is the topic sentence? 
a.  Sentence 1             b.  Sentence 3 
c.  Sentence 5             d.  Sentence 7 

A Shopping Guidebook offers many things that you want to know 
about products and shopping places. Consulting this book first can save 
time in shopping. 
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        ใบความรู้ ที่ 1 
Topic (การหาหัวข้อเร่ือง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topic คือ หัวเรื่อง หัวข้อ หรือชื่อเรื่องของการสนทนา
พูดคุย หรือบทความท่ีผู้เขียนต้องการสื่อถึงผู้อ่าน หัวข้อเรื่อง
อาจจะเป็นคน สัตว์ ส่ิงของ หรือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้   
Topic แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 

1. Topic Noun หรือเรียกสั้นๆ ว่า Topic 
2. Topic Idea 
3. Topic Sentence 

 
 
 

การหา Topic 

****สังเกต จากกลุ่มค าต่อไปนี้**** 

Example 1 Spanish Japanese Arabic English 
Topic ของกลุ่มค านี้คือ language (ภาษา) 

Example 2 dentist teacher doctor lawyer 
Topic ของกลุ่มค านี้คือ occupation (อาชีพ) 

Example 3 tennis soccer baseball football 
Topic ของกลุ่มค านี้คือ sport (กีฬา) 

Example 4 pineapple orange durian apple 
Topic ของกลุ่มค านี้คือ fruit (ผลไม)้ 

Example 5 Physics Biology English Thai 
Topic ของกลุ่มค านี้คือ subject (วิชา) 
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    Example 1 

 

Not every kind of plants can grow everywhere. The growth of each 
plant requires different quality of soil, climate, amount of sunlight or rain. 
Those grow in Chiang Rai will not grow in Narathiwart and vice versa. 

 จะเห็นได้ว่า Topic Noun ของเร่ืองนี้ก็คือ plant ในเร่ืองนี้มีการกล่าวถึง plant         
อยู่ท้ังหมด 3 ค า คือ ในประโยคท่ี 1 และ 2 มีอย่างละค า และในประโยคท่ี 3 มีค าว่า 
Those ซึ่งหมายถึง plant นั่นเอง  

ในกรณีท่ีในเนื้อเร่ืองไม่มีค าถามใดท่ีกล่าวซ้ ากันบ่อยครั้งท่ีสุด วิธีในการหา Topic 
คือ ให้ผู้อ่านประมวลเรื่องราวท้ังหมดและสรุปประเด็นออกมาว่าคืออะไร ส่วนใหญ่แล้ว
มักจะเป็นเน้ือหาเชิงพรรณนา หรือเรื่องเล่า (Explanatory) ลักษณะของ Topic ท่ีดีนั้น 
จะต้องครอบคลุมเนื้อหา รายละเอียดเป็นส่วนใหญ่หรือเรื่องท้ังหมด เช่น ในเนื้อเรื่อง
กล่าวถึงพัดลม และรายละเอียด ตู้เย็น และรายละเอียด เตารีด และรายละเอียด         
ดั้งนั้น Topic ของเร่ืองนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเอง 

 

Topic Noun ลักษณะในการน าเสนอคือต้องเป็น ค านาม เท่านั้น      
วิธีหา Topic Noun นั่นคือ ให้สังเกตว่าค านามใดในเนื้อเร่ืองท่ีมีการพูดถึง
บ่อยครั้งท่ีสุด หรือค านามท่ีมีความถี่สูงสุดในเนื้อเร่ือง ในการนับความถี่ของ
ค านามนั้น นอกจากเราจะนับค าท่ีใช้ซ้ าๆ กันแล้ว เรายังต้องนับตัว reference  
(ค าท่ีใช้อ้างถึง) ท่ีหมายถึงค านามนั้นรวมเข้าไปด้วย 
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ค าถามที่พบบ่อยในการถามหาช่ือเร่ือง เช่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Example 2 
 

Solar energy is heat energy that comes from the sun.   Solar-heat 
panels concentrate the sun’s heat to warm water and create power. Solar 
power helps save other sources of energy, such as oil, gas, and other fuels. 
Solar panels collect the sun’s heat and change it to useful energy. 

จากข้อความข้างต้นนี้จะพบว่าผู้เขียนกล่าวถึง พลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar energy) อยู่
เกือบทุกประโยค ดังนั้นหัวเรื่อง (Topic) ของข้อความนี้จึงเป็น "Solar Energy"  

 

 

 

 

 

 

 

The main topic of this passage is _______.  
The topic of the paragraph is _________.  
What is the main topic of this passage?  
What is the topic of this paragraph?  
What is the paragraph mainly about?  
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       Exercise 1 
 
Directions: Write the topic of each group in the blank. 
 
         nose    ears    eyes    mouth    head     
     The topic is head. 
 
 

1. mother  sister  uncle  grandmother  aunt  family  father   
grandfather 

 
The topic is______________________. 

 
2. nine  sixteen  number  four  seventy-seven  fifteen    

eighty  thirty-two 
 

The topic is______________________. 
 

3. dog  cat  elephant  lion  animal  horse  camel  mouse 
 

The topic is______________________. 
 

4. bedroom  bathroom  house  dining- room  kitchen   
cellar hall  living-room 

 
The topic is______________________. 

 
5. table  chair  refrigerator  oven  microwave  kitchen    

stove  sink 
 

The topic is______________________. 

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

Example. 
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6.  New York   Paris   Rome   Moscow   Tokyo   city    

Beijing    Los Angeles 
 

The topic is______________________. 
 
    7. bread   fruit   milk   butter   food   cheese   meat        

vegetables 
 

The topic is______________________. 
 

8. music   food   people  party  laughing  dancing  games   
singing 

 
The topic is______________________. 

 

9. table  furniture  chair  chest  bed  bookcase  desk  sofa 
 

The topic is______________________. 
 

10.  shirt  skirt  suit  clothes  sweater  dress  pants  blouse 
 

The topic is______________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taken from: http://www. km.tup.ac.th/read/learn/Topic.html.  

  
    Good job! 
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Exercise 2 

Items: 1-5 
Directions: Choose the correct topic nouns from the following. 
1. A desk, a chair, a bed, a pillow, a table and a lamp shade are things in 

________. 
a. cellar 
b. bedroom  
c. living room 
d. dining room 

 
2. We go to Big C to buy a shirt, a pair of jeans, a T-shirt,       

an underwear, a skirt and a blouse. We can get them at the ________ 
department. 
a. food 
b. fruit 
c. sport  
d. clothing 

 
3. There are basketball, volleyball, baseball, sepak takraw, badminton 

court for the students. These are some of our _______ facilities. 
a. clinic 
b. sport  
c. library 
d. science laboratory 

 
 
 
 
 
 

Name…………….……………………………………………….…..Class…………….…….No…..........
… 
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4. Cleaning the bedroom, washing clothes, cooking food and keeping 
everything in order are just examples of ________. 
a. office work 
b. school work 
c. house work  
d. family hobbies 

5. I get up at six o’clock. I take a bath, have breakfast, go to school, study 
and play. After school I go back home. This is my ________. 
a. hobbies 
b. sports 
c. feelings  
d. daily routine 

Items: 6-10 
Directions: Read the following paragraphs and choose the best topic.        
 

All the show people marched around the ring for the last time. John 
Bill Ricketts was in the middle bowing. “Ladies and Gentlemen, thank you 
for coming to the first American circus, we hope you will come again”     
,he said. 
 
6. The topic is            . 
 

a. the opening act    b.  Ricketts’s jump                   
c. the end of the show   d.  the first American 

 
At last the clown entered! They seemed angry with each other. But 

they were fighting with rubber swords! 
 

7. The topic is               . 
 

a. the clown     b.  the tumblers                   
c. Ricketts’s act              d.  the clowns entered 
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On opening day, April 22, 1793, people lined up for blocks. When the 

doors opened they rushed in. Within a few minutes every seat was filled, 
except for a special spot. 
 
8. The topic is            . 
 

a. the final act             b.  the doors  
c. waiting in line   d.  the opening of the show    

      
 

Earth children spend time going to school. They learn things. They visit 
places with their class. They make new friends at school. 
 
9. The topic is            . 
   

a. children on earth   b.  class trips  
c. friends on earth   d.  places with their class 

 
  

Tonight they will leave earth. They will fly through space. It will take 
three days for them to go home. 
 

10. The topic is            . 

a. a new ship                b.  take three days 
c. a surprise on Earth   d.  Their trip home 
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              ใบความรู ้ที่ 2 
Topic Idea และ Topic Sentence 

 
   

Topic Idea มีลักษณะการน าเสนอเป็นนามวลี (Noun Phrase)  
วิธีการหา Topic Idea 

1) หาค านามในเนื้อเรื่องท่ีมีความถี่สูงสุด 
2) หากริยาหรือค าคุณศัพท์ท่ีมีความถี่สูงสุด 
3) น า  1) กับ  2) มารวมกัน 
Topic Sentence เป็นประโยคท่ีบรรจุความคิดหลักของเร่ือง เป็นประโยคที่มี

ใจความกว้าง ปกติมักจะพบที่ประโยคแรกของ paragraph แต่ก็ไมแ่น่เสมอไป        
เพราะบางครั้ง ผู้เขียนอาจสรุป สิ่งส าคัญไว้ตอนท้าย หรือตอนกลางของแต่ละparagraph 
ก็ได้ สิ่งท่ีพิจารณาก็คือประโยคใดที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญของเร่ือง ประโยคนั้นก็คือ
ประโยค Topic การที่เราสามารถค้นหา topic sentenceได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการหา  
main idea หรือหาความคิดหลักของเรื่อง  
 

      Example 1 
 

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 
above it! 

จะเห็นได้ว่า ค านามท่ีมีความถี่สูงสุดในเร่ืองก็คือ sea และ adjective ท่ีกล่าวถึง
บ่อยครั้งท่ีสุดก็คือ deep ดังนั้นเราจะต้องเปล่ียน deep ให้เป็นค านามเสียก่อน 

นั่นก็คือค าว่า depth แล้วจึงค่อยน ามารวมกัน Topic Idea ท่ีได้จาก Example 1 
ก็คือ The depth of the sea หรือ The sea depth นั่นเอง                                         
นั่นคือ Topic Noun ของเร่ืองนี้ คือ The sea                                                                
Topic Idea คือ The depth of the sea 
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      Example 2 

    
Some insects destroy plants and trees. Some destroy stored grain, 

flour and meal. Some attack clothing and carpets. Others cause discomfort 
to animals by boring into their skin, biting or stinging. Some insects are real 
pets but many are helpful, too. Some eat harmful larvae. Others help with 
decay by eating rotting wood and plants.  
 
จากตัวอย่างท่ี  2  จะเห็นว่า  

Topic Noun คือ Insects  
Topic Idea   คือ Insects - good and bad   
Topic Sentence อยู่ในประโยคท่ี 4 ของเร่ือง นั่นก็คือ Some insects are   

real pests but many are helpful, too. 
      ถ้าพิจารณาดีๆ แล้ว ทั้ง Topic Idea และ Topic Sentence  ก็ต้องการส่ือ
ความหมายเดียวกัน เพียงแต่ Topic Idea เป็นนามวลี และ Topic Sentence  
เป็นประโยค 
 
 

สรุป 
      Topic Noun   เป็น ค านาม 
      Topic Idea   เป็น  นามวลี 
      Topic Sentence  เป็น   ประโยค  
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         Exercise 3 

 
Directions: Read the following paragraphs and answer the questions. 

Items: 1-3 
(1)Between 1846 and 1854 about a million Irish died of starvation. 

(2)During that time, more than one and a half million Irish left their 
country. (3)Others left because they were not allowed to worship as 
they wanted. (4)There were good reasons why so many Irish left their 
homeland. (5)The main reason was the potato famine. (6)For years, the 
potatoes would not grow in Ireland. (7)They had a disease and because 
of this many people died of starvation. 
 
1. What is the topic noun? 

a. Famine     
b. Starvation 
c. Irish           
d. Country 

 
2. What is the topic idea? 

a. The main reason.      
b. The potato famine. 
c. Starvation in Ireland. 
d. Reasons why Irish left homeland. 

 
3. Which sentence contains the topic idea? 

a. Sentence 1         
b. Sentence 4 
c. Sentence 5     
d. Sentence 6 

 

Name…………….……………………………………………………..Class…………….…….No….........
.… 
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Items: 4-6 
(1)Firemen aren't the only people who have favorite animals as 

mascots. (2)They usually have a spotted dog. (3)At a school for soldiers, 
called West Point, the students have a mule for their mascots. (4)At a 
school for sailors, the students have a goat. (5)And at the Air Force school 
the mascot is a bird. 
 
4. What is topic noun? (noun that is often talked about) 

a. Mascots     b.  Firemen 
c. Favorite animals       d.  School for sailors 

 
5. What is the topic idea? 

a. Favorite animals. 
b. The military mascots. 
c. Spotted dog mascots. 
d. Mascots of various types. 

 
6. Which is the topic sentence? 

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

 
Items: 7-9 

(1)Not all mountains are formed in the same way. (2)One kind is 
formed by lava shooting out of the earth. (3)This is a volcanic mountain. 
(4)Another mountain can be formed by the cracking and shifting of the 
earth. (5)This is called a block mountain. (6)A third type of formation is    
the folded mountain. (7)This is formed by cracked and shifted rocks that      
pile up. 
  
7. What is topic noun?  

a. Earth's surface   b.  Mountains  
c. Block mountains               d.  Volcanic mountains 
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8. What is the topic idea?  
a. The earth's landforms.  
b. Mountains around the world. 
c. Mountains and how they are formed. 
d. How mountains differ from each other. 

 
9. Which sentence contains topic ideas?  

a. Sentence 1                 
b. Sentence 2 
c. Sentence 4                 
d. Sentence 6 

 
Mexico City is a popular place for tourists. Every year thousands of 

people go to Mexico City. They visit the old and beautiful buildings in this 
city. In the museum they learn about the history of Mexico. And in the 
restaurant they enjoy the spicy and delicious Mexican food. 
 
10. What is the best topic of the paragraph?  

a. Mexico          
b. Mexico City 
c. Mexican food     
d. The spicy food 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 That’s great! 
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Exercise 4 
 
Directions: Read the following paragraphs and answer the questions. 
 

There are many reasons why millions of Americans move every year. 
Some move to find better jobs or to advance their careers. Others are 
attracted to places with better weather. Still others want to move to         
a place with a lower cost of living. 
 
1. What is the topic sentence? 
……..………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Many men are now employed in what were traditionally women’s 
jobs. For example, there are now twice as many male nurses as there were 
ten years ago. Since 1972, the number of male telephone operators has 
almost doubled and the number of male secretaries is up about             
27 percent. 

2. What is the topic sentence? 
……..………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Throughout history, garlic has had many uses. The Romans gave 
garlic to their slaves for strength and to their soldiers for courage. During 
the Middle Ages, some people used garlic to keep witches away, in the 
eighteenth century it was used to cure diseases. Even today some people 
believe that eating garlic can prevent colds. 

3. What is the topic sentence? 
……..………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 

Name…………….……………………………………………………..Class…………….…….No…..........
… 
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Video games are very popular on college campuses in the United 

States. Most colleges have at least one video game. These games, which 
cost fifty cents to play, make hundreds of dollars per week and thousands 
of dollars per year! In many cases, the schools use the money from the 
machines for school improvements and scholarships. 
 
4. What is the topic sentence? 
……..………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

The students in the class come from many different parts of the 
world. Some are from European countries, such as France, Spain, and Italy. 
Others are from Middle Eastern countries, like Saudi Arabia and Israel.  
Many are from Asian countries like Japan. The largest numbers are from 
Latin American countries, such as Venezuela and Mexico. 
 
5. What is the topic sentence? 
……..………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   Almost all of people want to lose weight to be healthy. Some 
people think they will look better. Other people want to lose weight so 
they can wear clothes that are smaller in size. People think that to lose 
weight is good.  
 
6. What is the topic sentence? 
……..………………………………………………………………………………………………………………… 
 

The first car looked funny. It had sides of wood. It had no top. 
The wheels were different sizes. The car did not even have a seat. 

 
7. What is the topic sentence? 
……..………………………………………………………………………………………………………………… 
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The first car moved very slowly. It moved along at two miles an 

hour. That is much slower than a child can run. It is even slower than    
a dog can walk. 
 
8. What is the topic sentence? 
……..………………………………………………………………………………………………………………… 
 

People who rode in the first cars wore special clothes. They wore 
long coats called dusters. These helped to keep dust off their clothes. 
They wore special glasses called goggles. The goggles protected their 
eyes. They wore hats and scarves to keep their hair clean. 
 
9. What is the topic sentence? 
……..………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Cars today are very quiet. The first car made loud noises. You can 
keep cool in summer and warm in winter inside your car. The first car did 
not even have a top to keep out the rain. Cars today are certainly   
different from that first car ever.  
 
10. What is the topic sentence? 
……..………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Taken from: High Action Reading for Comprehension 5: pp.10-12 
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Post-test 

Topic (การหาหัวข้อเร่ือง) 

 
Directions: Read the following passages and choose the best alternative to  

       answer each question. 

1. The following facilities are examples of _________. 
Transportation: bus, motorcycle, car, train and bicycle. 
a. air      
b. land 
c. water     
d. under ground 

 
2. Thailand, Laos, Cambodia and Philippines are countries in  

the_________. 
a. Africa     
b. Europe 
c. Australia    
d. Southeast Asia 

 
3. My sister and I always watch TV, read comic books, and play computer 

games when we are free. These are our_________. 
a. sports     
b. indoors life 
c. hobbies     
d. outdoors life 
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Because the lines only meant something from the air, Woodman 
knew there had to be another explanation for the lines at Nazca.      
He was sure that somehow the Incas had learned to fly; but how?     
He didn’t know.           

 
 
   
 
 
 
4. The topic of this paragraph is                            . 

a. the explorer Jim Woodman      
b. modern-day explorers            
c. the sunbaked  Nazca    
d. ancient explorers 

 
 
    
 
 
 
 
5. The topic of this paragraph is                            . 

a. what the air was like that they     
b. what Woodman didn’t know       
c. what the Incas liked about Peru   
d. what the Incas had learned to fly   

 
  
 
 
 
 

6. The topic of this paragraph is                            . 
a. the dry grass                 b.  the eye could  
c. the pilot’s airplane           d.  the series of lines  

 

In the plane was Jim Woodman, a modern-day explorer. 
Woodman was playing detective. He was searching for the reason 
an ancient people had carved lines and pictures in the sunbaked 
Nazca. 
 
 

 

 

The pilot headed the plane toward the huge, flat desert. 
Suddenly a series of lines appeared–great white slashes that could 
be seen through the dry grass. They went on as far as the eye could 
see. 
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7. What is the best topic of the paragraph?  

a. Going Shopping 
b. Shopping Guidebook              
c. Learning about Shopping 
d. Products and Shopping Places 

 
    Items: 8-10 

(1)Birds are excellent source of food. (2)Chickens and turkeys are 
examples of birds which supply man with great quantities of meat. 
(3)Chickens and other birds also supply eggs. (4)Farmers consider most 
birds as friends because they destroy insect pests and the seeds of 
weeds. (5)Birds are useful to people. (6)Salt Lake City has a monument 
to sea gulls, which ate up many thousands of crickets that threatened 
crops of the Mormon farmers. (7)Many birds of prey destroy harmful 
mice, rats, and ground squirrels. 

8. What is the topic noun? 
a. Birds                 b. Food 
c. Farmers             d. Chickens 

9. Which is the topic sentence?  
a. Sentence 1             b. Sentence 3 
c. Sentence 5             d. Sentence 7 

10. The topic idea is                            .  
a. how farmers raise food  
b. birds are a source of food 
c. birds are useful  
d. the monument at Salt Lake City 

A Shopping Guidebook offers many things that you want to know 
about products and shopping places. Consulting this book first can save 
time in shopping. 
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      ภาคผนวก 
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Answer Pre-test 

Topic (การหาหัวข้อเร่ือง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. d. Southeast Asia 
2. b. land  
3. c. hobbies 
4. a. the explorer Jim Woodman             
5. d. the series of lines 
6. b. what Woodman didn’t know       
7. b. Shopping Guidebook             
8. a. Birds               
9. c. birds are useful  

10. c. Sentence 5 
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Answer Exercise 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer Exercise 2 
 

 
1. b. bedroom  
2. d. clothing 
3. b. sport 
4. c. house work 
5. d. daily routine 
6. c. the end of the show 
7. a. the clowns 
8. d. the opening of the show         
9. a. children on earth 

10. d. their trip home 
 
 
 

1. family  
2. number  
3. animal  
4. house  
5. kitchen  
6. city 
7. food 
8. party 
9. furniture 

10. clothes 
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Answer Exercise 3 

 
 

1. c. Irish  
2. d. Reasons why Irish left homeland 
3. b. Sentence 4 
4. a. Mascots 
5. d. Mascots of various types 
6. a. Sentence 1 
7. b. Mountains 
8. c. Mountains and how they are formed. 
9. a. Sentence 1 

10. b. Mexico City. 
 
 

Answer Exercise 4 
 

 
1. There are many reasons why millions of Americans move every 

year. 
2. Many men are now employed in what were traditionally women’s 

jobs. 
3. Throughout history, garlic has had many uses. 
4. Video games are very popular on college campuses in the United 

States. 
5. The students in the class come from many different parts of the 

world. 
6. People think that to lose weight is good.  
7. The first car looked funny. 
8. The first car moved very slowly.  
9. People who rode in the first cars wore special clothes. 

10. Cars today are certainly different from that first car ever. 
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Answer Post-test 

Topic (การหาหัวข้อเร่ือง) 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. b. land 
2. d. Southeast Asia 
3. c. hobbies 
4. a. the explorer Jim Woodman             
5. b. what Woodman didn’t know       
6. d. The series of lines 
7. b. Shopping Guidebook             
8. a. Birds               
9. c. Sentence 5 

10. c. birds are useful  

    That’s the best ever!! 
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แบบบันทึกคะแนน 
 

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
เร่ือง  เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
โดยใช้วิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการของ Murdoch (MIA) 

 
เล่มที่ 1 เร่ือง Topic 

 
เด็กชาย / เด็กหญิง............................................................................. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 

 1.  ตารางบันทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหต ุ
Pre-test 10   
Post-test 10   

ผลการพัฒนา   
 
 2.  ตารางบันทึกคะแนนแบบฝึกทักษะ 
 

แบบฝึกทักษะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหต ุ

Exercise 1 10   
Exercise 2 10   
Exercise 3 10   
Exercise 4 10   
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