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ค ำน ำ 
 

  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ฉบับนี้                      
กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา  ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์และเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ในการฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
  กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ตระหนักถึงความส าคัญ           
ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคย
รูปแบบข้อสอบ ค าสั่งในข้อสอบและการฝึกฝนการประเมิน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ       
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ขอขอบคุณคณะด าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการน าไปใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  
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ค ำช้ีแจงกำรใช้แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม 
 

 เอกสารแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้     
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์และเขตพ้ืนที่การศึกษาในการฝึกฝน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
นักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

จุดประสงค์ของกำรใช้แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐาน/ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่สอดรับกับแนวทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
2. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เช่น การสอนเสริม กิจกรรมสรุปบทเรียน 

กิจกรรมลดเวลาเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นต้น 
3. เพ่ือเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ผลการทดสอบของผู้เรียนตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนต้อง

พัฒนาและครูผู้สอนได้เตรียมกิจกรรม เนื้อหาที่สนองความต้องการในการยกระดับผู้เรียน ได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น 

ส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม 
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้  ประกอบด้วย  

1. ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดของแบบฝึกทักษะทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
2. ตารางก าหนดเนื้อหาของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Test Specification) 
3. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม จ านวน 200 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย ประกอบด้วย 

Part I :  Conversation     ข้อ 1-50 
Part II:  Grammar and Error Recognition  ข้อ 51-90 
Part III:  Vocabulary and Reading Comprehension ข้อ 91-200 
โดยแบบฝึกทักษะชุดนี้ มีรูปแบบเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

4. แบบทดสอบก่อนใช้แบบฝึกทักษะ Pre-test จ านวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 
5. แบบทดสอบหลังใช้แบบฝึกทักษะ Post-test จ านวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 

แนวทำงกำรน ำแบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้มไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษหรือผู้รับผิดชอบควรวางแผนในการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม   

ตามบริบทของโรงเรียน โดยอาจจะด าเนินการตามแนวทางดังนี้ 
- ศึกษารายละเอียดล่วงหน้า 
- จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบตามจ านวนนักเรียน   
- ประเมินผลก่อนการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ เพ่ือวิเคราะห์จุดที่ต้องการพัฒนา 
- น าแบบฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
- ประเมินผลหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ เพ่ือให้ทราบผลการพัฒนา  และสอบถามความ      

พึงพอใจของครูและนักเรียนในการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  

- จัดท ารายงานสรุปผลการพัฒนาของนักเรียน เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป    
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1. กำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบของผู้เรียนตำมมำตรฐำน และตัวชี้วัดที่ผู้เรียนต้องพัฒนำ 
   ครูผู้สอนมีข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ควรเน้นจากมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้อง

พัฒนาจากผลการทดสอบระดับชาติ ด้วยการสอนเสริม ทบทวน หรือเป็นการสรุปท้ายบทเรียนในประเด็น         
ที่ต้องพัฒนาผู้เรียน เช่น แบ่งเนื้อหาในบทอ่านเพ่ือความเข้าใจให้ผู้เรียนคละกลุ่มเก่ง อ่อน และปานกลางได้
ร่วมมือกันหาความหมาย และค าตอบโดยใช้แบบทดสอบเป็นสื่อในการสร้างความรู้ที่คงทนและยั่งยืนแก่ผู้เรียน 

2. ตำรำงวิเครำะห์ตัวช้ีวัดของแบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม 
     ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด จะเป็นตัวก าหนดว่า แบบฝีกข้อใดตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดใดตาม

หลักสูตร ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้แบบฝึกทักษะข้อที่ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องการ ดังนี้ 
- เพ่ือตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนในการบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ตามหน่วย

การเรียนรู้ที่ผู้สอนได้วางแผนไว้ 
- เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาหรือฝึกฝนผู้เรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยไม่จ าเป็นต้อง

ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะเรียงตามข้อในแบบฝึกท่ีก าหนด 

3.  ตำรำงก ำหนดเนื้อหำของแบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม (Test Specification) 
เป็นกรอบในการสร้างแบบฝึกหรือแบบทดสอบ ท าให้ครูผู้สอนทราบรายละเอียดของแบบฝึก

หรือข้อสอบแต่ละข้อ ซึ่งจะมีรายละเอียดของเนื้อหา ประกอบด้วย ทักษะการใช้ภาษาที่ต้องการ (Language 
Skill/Focus), มาตรฐานตัวชี้วัดตามสาระการเรียนรู้ และระดับการเรียนรู้ตามหลักพุทธพิสัย (Bloom’s 
Taxonomy Revised 2001) หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราว
ต่างๆ ซึ่งมี 6 ระดับ ได้แก่ ระดับการจ า (Remembering) ระดับความเข้าใจ (Understanding) ระดับการ
ประยุกต์ใช้ (Applying) ระดับการวิเคราะห์ (Analyzing) ระดับการประเมินค่า (Evaluating) และระดับการ
คิดสร้างสรรค์ (Creating)  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนได้ก าหนดไว้ และ
สะท้อนการออกแบบข้อสอบที่สอดคล้องในสิ่งที่สอนและทดสอบในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไป ครูผู้สอนสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ เช่น 

- เลือกใช้แบบฝึกทักษะข้อที่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือระดับการเรียนรู้ตามหลักพุทธพิสัย 
(Bloom’s Taxonomy Revised) ที่ต้องการฝึกผู้เรียน  

- ข้อสอบและรายละเอียดของข้อสอบแต่ละข้อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  
การเลือกเนื้อหา บทอ่าน หรือการใช้ค าถามที่สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ตามหลักพุทธพิสัย (Bloom’s 
Taxonomy Revised) หากครูผู้สอนน าไปใช้ประจ าจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดซึ่งเป็นพ้ืนฐานสู่       
การทดสอบการศึกษาระดับชาติ 

- ตารางก าหนดเนื้อหาของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มเป็นตัวอย่างในการจัดท าตาราง
ก าหนดเนื้อหาแบบฝึกทักษะและข้อสอบในการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ     
การทดสอบการศึกษาระดับชาติเพ่ิมเติม 
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4. แบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม 
กรอบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะฉบับนี้ ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นสื่อในการ

พัฒนาผู้เรียน โดยน าแบบฝึกทักษะไปใช้สอนสอดแทรกในชั่วโมงเรียน สอนในชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือจัดค่าย
เติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียน ในเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ 

4.1 บทสนทนำ (Conversation) นอกจากการน าแบบฝึกทักษะไปให้ผู้เรียนฝึกทักษะการท า
แบบทดสอบเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์แล้ว ครูผู้สอนอาจเลือกบทสนทนาจากแบบฝึกทักษะไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น  

1. ให้นักเรียนดูบทสนทนา แล้วสอบถามนักเรียนว่า เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ใดได้บ้าง 
2. ครูก าหนด situation แล้วสอบถามนักเรียนว่า จะมีบทสนทนาแบบใดเกิดข้ึนบ้าง 
3. ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) จากบทสนทนาที่ก าหนด 
4. ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) โดยเปลี่ยนค าศัพท์ในบทสนทนา 
5. กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล (information gap) เป็นกิจกรรมคู่ที่ก าหนดให้ผู้เรียนทั้งสอง

ฝ่ายมีบทสนทนาเดียวกันแต่ข้อมูลคนละส่วน และท้ังคู่ต้องสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพ่ือให้บรรลุ
จุดประสงค์ตามภาระงานที่ก าหนด 

6. กิจกรรมการแก้ปัญหา (problem-solving activities) เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนก าหนดปัญหา
หรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองในการแก้ปัญหานั้นโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ได้
เรียนรู้จากแบบฝึก 

7. กิจกรรมการสัมภาษณ์ ( interview) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถกระท าได้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว ผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศที่มาจากประเทศต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันคิด
ประเด็นการสัมภาษณ์ในชั้นเรียนก่อนที่ผู้เรียนไปสัมภาษณ์จริง จากนั้นจึงให้ผู้เรียนกลับมารายงานผลการ
สัมภาษณ์ให้เพ่ือนในชั้นเรียนฟัง หรือครูอาจเชิญชาวต่างประเทศมาในชั้นเรียนแล้วให้ผู้เรียนช่วยกันสัมภาษณ์ 
หรืออาจให้ผู้เรียนสัมภาษณ์กันในห้อง 

ตัวอย่างกิจกรรม  
ทางเลือกในการจัดกิจกรรมบทสนทนา เช่น กิจกรรมบทบาทสมมุติ ในการถามข้อมูลส่วนบุคคล  
Situation: In the classroom, Yuri is a new student. 
Teacher: Where do you come from? 
Yuri: I come from Japan but my father is American. 
Teacher: Well, what is your…………………….? 
Yuri: I am Japanese. 

1. religion 
2. nationality  
3. favorite color 
4. school name 
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ค าท่ีขีดเส้นใต้ ครูผู้สอนสามารถเตรียมชื่อหรือให้ผู้เรียนเตรียมชื่อเองให้สอดคล้องกับชื่อ 
ประเทศและสัญชาติ ส่วนค าศัพท์อ่ืนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบท father เป็น mother เป็นต้น 

4.2 ด้ำนโครงสร้ำงประโยค (Grammar)  
ตัวอย่างกิจกรรม ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรม rearrange the sentences, fill the gaps, 

และ error correction by rip and run activity  เป็นต้น 
4.3 ด้ำนคลังค ำศัพท์ (Vocabulary)  

ตัวอย่างกิจกรรม ครูผู้สอนสามารถเชื่อมโยงสู่กิจกรรมหน้าเสาธง ป้ายนิเทศ กิจกรรมส่งเสริม 
ทักษะทางด้านภาษาอ่ืน ๆ ที่แต่ละโรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้ เช่น ค าศัพท์ที่ครูคัดสรรจากแบบทดสอบ
ระดับชาติรายปี น าสู่กิจกรรมในชั้นเรียนด้วยกิจกรรม Running dictation, นักเรียนแบ่งกลุ่มหาความหมาย
ค าศัพท์ และท าแบบเติมค าศัพท์ให้สมาชิกต่างกลุ่มท า สะสมคะแนนรายกลุ่ม หรือ สรุปค าศัพท์ด้วย picture 
dictionary หรือ mind mapping เป็นต้น 

4.4 ด้ำนกำรอ่ำน (Reading Comprehension)   
ตัวอย่างกิจกรรม ครูผู้สอนสามารถน าเนื้อเรื่องไปจัดกิจกรรม เช่น 

- rearrange the sentences  โดยครูท าแถบประโยคจากเนื้อเรื่องที่ก าหนด แล้วให้นักเรียน 
เรียงประโยคใหม่ตามล าดับเหตุการณ์ที่ควรจะเกิดข้ึน ก่อนที่จะให้นักเรียนท าความเข้าใจเนื้อเรื่องและค าถาม
เป็นล าดับต่อไป 

- Picture Dictation  
- กิจกรรมการเล่าเรื่อง (retelling) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนออกมาเล่าเรื่องที่อ่านให้เพ่ือนและครู

ฟังหน้าชั้นเรียน ซึ่งก่อนการท ากิจกรรมครูก็ควรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจด้วยว่ามี
วิธีการอย่างไร ผู้เรียนจะได้ไปฝึกฝน  
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 สแกน QR Code  

เพ่ือตอบแบบสอบถำม 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ค าชี้แจง: ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นและในแต่ละข้อให้ตอบเพียงช่องเดียวเท่ำนั้น 
โปรดเลือกสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม  □ ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  □ นักเรียน  □ ผู้ปกครอง/อ่ืนๆ 

รายการ เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. ด้านรูปแบบลักษณะของแบบฝึกทักษะ  

   1.1 กำรวำงรูปแบบและรูปเล่มของแบบฝึกทักษะ มีควำมเหมำะสม      
   1.2 กำรใช้แบบตัวอักษร มีควำมเหมำะสม ชัดเจน      
   1.3 กำรวำงเนื้อหำ แผนภมูิ ภำพประกอบ และแหล่งอ้ำงอิง  
         มีควำมเหมำะสม ชัดเจน 

     

   1.4 ปริมำณของแบบฝึกทักษะมีควำมเหมำะสม เลือกใช้ได้ตำม 
         ควำมต้องกำร 

     

   1.5 ลักษณะของแบบฝึกทักษะเหมำะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน      
2. ด้านเนื้อหา  
    2.1 เนื้อหำของแบบฝึกทักษะครอบคลุมตำมหลักสูตรแกนกลำง 
          กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพ.ศ.2551 และตำมโครงสร้ำงแบบฝึก  
          (Test Specification) 

     

    2.2 กำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดของแบบฝึกทักษะมีควำมชัดเจน เป็นประโยชน์      
    2.3 กำรแบ่งเนื้อหำเป็นส่วนๆ (Conversation, Grammar,  
          Reading, Error) มีควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ 

     

    2.4 ควำมยำกง่ำยและรูปแบบของเนื้อหำแบบฝึกทักษะ  
          มีควำมหลำกหลำยและเหมำะสม 

     

    2.5 กำรอธิบำยค ำตอบและเฉลยตรงประเด็น ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย      
3. ด้านประโยชน์ของการน าไปใช้  
   3.1 แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนมีควำมมั่นใจและมีควำมพร้อมใน 
         กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

     

   3.2 แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยในรูปแบบและค ำสั่งข้อสอบ  
        ในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

     

   3.3 แบบฝึกทักษะมีประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ      
   3.4 แบบฝึกทักษะช่วยสร้ำงโอกำสและควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึง 
         ของนักเรียนในพ้ืนที่ต่ำงๆ 

     

   3.5 สรุปโดยภำพรวมของแบบฝึกทักษะมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด      
ข้อเสนอแนะ  
......................................................................................................  
......................................................................................................  
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แบบฝึกทักษะวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   
 
 

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

ค ำอธิบำย  
1. แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 200 ข้อ ประกอบด้วย 

Part I :  Conversation      ข้อ 1-50 
Part II:  Grammar and Error Recognition    ข้อ 51-90 
Part III:  Vocabulary and Reading Comprehension  ข้อ 91-200 

2. แบบฝึกทักษะชุดนี้มีรูปแบบเป็นข้อสอบปรนัยแบบ เลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  
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Part I: Conversation/ Language Use  (1-50) 
Dialogue Completion (1-20) 
Directions : Read the dialogues and choose the appropriate expression to complete  
                each missing part. 

 Situation: At the flea market  
Jennifer: ______(1)______  What happened to the weather report? I thought  

                        this cold front was supposed to pass. 
        Grant: Yeah, I thought so too. That’s what I read online this morning. 

Jennifer: I guess the wind chill is really driving down the temperature. 
        Grant: Can we go inside? I feel like ______(2)_______ . 

1.    1. What a beautiful day!   
2. It’s freezing!   
3. What’s the weather like?  
4. It’s quite fresh! 
5. It’s a bit sultry!  

2.  1. I’m being melt   
2. my heart stops breathing 
3. it’s time to have something cold  
4. somebody’s calling me to go out 
5. my toes are starting to go numb 

Situation: At a university 
Adriana: Hi! You look worried. ______(3)_______ 

         Alex: The final exam. ______(4)_______  
Adriana: Well, don’t worry. You still have three days. 

         Alex: Yeah, but I have to hand in three reports in the next two days too. 

3. 1. What is your schedule?  
2. What’s on your mind?   
3. How’s life treating you?  
4. How have you been doing? 
5. How is your performance at school? 

4. 1. I can’t wait. 
2. It’s in the morning.   
3. I know it’s going to be easy. 
4. I’m not fully prepared for it. 
5. I don’t think it’s too hard for me. 
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 Situation: Peter and Gail are walking on the footpath. 
Peter: Hey! _________(5)_________  

     Gail: Is anyone hurt? 
Peter: I don’t know, let’s call 191. Hello? I’d like to report a car accident near  

                    the post office on Paholyothin Road. ______(6)_______  Yes, it’s just  
                    happened. OK, thanks. Bye. 
     Gail: _________(7)_________  

Peter: They’re going to send an ambulance and a police car right away. 
     Gail: Good, they’re here. I hope the man is OK. 

Peter: I know. You have to be so careful when you’re driving. 

 5.   1. That car just ran a red light and hit that truck! 
2. I think that car doesn’t stop for the red light! 
3. That car is hitting the truck soon! 
4. Do you think it’s the accident? 
5. Look at that car and a truck! 

6.   1. I can’t see anything. 
2. It looks like a man is hurt. 
3. I should take them to the clinic. 
4. Is there the hospital near here? 
5. May I talk to the rescuer? 

7.   1. Why did it take so long? 
2. How can we help them? 
3. Was everything alright?  
4. What did they say? 
5. What’s wrong?  

  Situation: At home 
Mana: You look so pale. ______(8)______  

  Prang: I have a very bad headache and a high fever. 
  Mana: It sounds really serious.  ______(9)______ . You may have the H1N1 flu. 
  Prang: ______(10)______. I’ve been coughing a lot, too. 
  Mana: Here. Put on this hygienic mask. I’m going to take you to the hospital right now.  

8.    1. You didn’t have breakfast, did you?    
2. What have you been doing? 
3. You should have a rest.  
4. Did you see the doctor?   
5. What’s wrong? 
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9.    1. Please be careful. It’s very dangerous.        
2. You should stay home and have a rest.  
3. Exercise regularly makes you healthy.    
4. You should see the doctor.  
5. It’s infective disease.  

10.  1. It’s possible.        
2. It’s up to you. 
3. I don’t think so.  
4. I cannot stand it. 
5. If you don’t mind.  

Situation: At the interview 
Interviewer: Good afternoon, please have a seat. 

                   Alisa: _______(11)________ 
Interviewer: How are you doing? 

                   Alisa: I’m fine, thank you. 
Interviewer: _______(12)________ 

                   Alisa: No, sir, I had no trouble at all. 
Interviewer: _______(13)________  

                   Alisa: I graduated from ABAC in 2009, with a Bachelor’s degree in Journalism. 
Interviewer: _______(14)________  

                   Alisa: Yes, I enrolled in TU’s master program for journalism and earned a degree. 
Interviewer: _______(15)________ 

                   Alisa: After I left TU, I worked for a year at Kantana Studio as an information clerk. 

11.  1. My pleasure. 
 2. I’m alright. 

3. Thank you. 
4. That’s what I want. 
5. That’s very kind of you. 

12.  1. Did you have any problems finding us?    
2. Are there any troubles working with us?   
3. Do you think you’re suitable for this job? 
4. Did you get a high salary before coming to us?  
5. Could you please explain about your problems?  
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13.  1. Where did you graduate from?       
2. Have you got a degree in Journalism?   
3. What kind of job did you use to work? 
4. Did you graduate from the private university?  
5. Could you tell me a little about your educational background? 

14.  1. What course did you take before graduation?   
2. What degree have you got after that? 
3. Are you interested in master degree?  
4. Any post-graduate degrees?  
5. Is that all? 

15.  1. Why do you want this job?        
2. What was your last position?   
3. How about your working experience? 
4. Have you ever worked in a studio before? 
5. You used to work at Kantana Studio, didn’t you?  

Situation: At the office 
Tom: _________(16)_________ 
 Ann: Of course. What would you like to do? 
Tom: Well, how about going to the cinema? 
 Ann: _________(17)_________ 
Tom: Why don’t we just have dinner together somewhere this Sunday? 
 Ann: That’s interesting.  _________(18)_________ 
Tom: Well, one of my favorite places to eat is “Song Pochana”. 
 Ann: Hmm. Song Pochana? I’ve never been there. _________(19)_________  
Tom: Chinese. But if you don’t like we can go to some other places. 
 Ann: No, I don’t mind. _________(20)_________ 

16.  1. We should go somewhere together.     
2. I’ll take you out for dinner tomorrow.    
3. Would you like to get together this weekend? 
4. Would you mind going to the cinema with me?  
5. Could you please pick me up this weekend?   

17.  1. I don’t want to see the movie.     
2. I’m waiting for my favorite film on.    
3. I’m afraid I can’t go anywhere.  
4. I don’t want to bother you.  
5. I’m fond of seeing the movie. 
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18.  1. Do you have any particular restaurant in mind? 
2. I think Song Pochana is the best.   
3. Let’s go to the Thai restaurant. 
4. Where will we meet this weekend? 
5. How should we go? 

 

19.  1. What nationality is the owner? 
2. What language do the waiters speak?  
3. What kind of food are you allergic to? 
4. What kind of food do they serve there? 
5. Do you know what my favorite food is? 

20.  1. It’s a good idea. 
2. I’m not hungry at all.  
3. I guarantee it’s the best. 
4. That’s a bit expensive. 
5. I love Chinese food. 

Situational Dialogues (21-30) 
Directions: Read each situation and choose the best alternative. 
21. Situation: Your friend tells you that she is going to have an interview for a new job next  
                    Monday. You’d like to bless her so you say, “____________________” 

1. It’s not a big deal, isn’t it? 
2. It’s not the end of the world. 
3. I’ll keep my fingers crossed. 
4. I’m breathing down your neck. 
5. Make hay while the sun shines. 

22. Situation: A father is teaching his son that he must work hard and make sacrifices to be 
successful. He sums up his lecture by saying, “________” 

1. All work and no play make Jack a dull boy. 
2. Time and Tide waits for no man. 
3. Take time to smell the flowers. 
4. Curiosity killed the cat 
5. No pain, no gain. 
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23. Situation: Your friend wants you to give him a suggestion about where to go for          
his summer holiday. You say, “____________________” 

1. Don’t bother me! I have no idea.  
 2. Shall we have a party next Sunday? 
 3. I think you are going to have a marvelous time in Ayutthaya. 
 4. Go to the airport and board the first plane you find. 
 5. Are you available for my schedule? 

24. Situation: Last week you went to the concert, but you were disappointed with the band.  
                    Today at school, you tell your friend “____________” 

1. It was wonderful. 
2. Have a great time. 
3. It didn’t come up to my expectation. 
4. I didn’t like it, it was too crowded. 
5. It was awful as you didn’t come with me. 

25. Situation: You really want to know Bella’s personality, a new friend.                               
  You ask your friend “___________________” 

1. What is Bella like? 
2. What does Bella like? 
3. How does Bella like? 
4. How does Bella feel like? 
5. What does Bella look like? 

26. Situation:  A T-shirt your friend  bought you is too big. So you take it back to the shop   
 and politely ask to change it. You say, “____________________” 

1. You have this T-shirt in a smaller size?  
2. You'd better change this T-shirt or I'll call the police. 
3. This T-shirt is too big for my friend. Please give me a new one. 
4. Do you think this T-shirt is too big for me? If so, I want to change it. 
5. This is a nice T-shirt but it doesn't fit me, so I would like to change it please. 

27. Situation: Tim is visiting his friend who has been sick for two weeks.                           
He says, “____________________” 

1. Happy anniversary. 
2. Hope you recover soon. 
3. Take it easy. Time flies. 
4. I’m so excited for you. 
5. Have an awful time here. 
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28. Situation: You are called in for an important meeting and, therefore, cannot keep your 
appointment with the doctor. So you call his secretary and say, 
“____________________”. 

1. Tell the doctor to telephone me when he returns. 
2. Concerning my appointment, I'll be late for some time. 
3. I think many patients will cancel their appointments today. 
4. I'm afraid I have to cancel my appointment with the doctor. 
5. I'm sure the doctor has left a message concerning my appointment. 

29. Situation: You are at an art exhibition and have just met the artist. You want to express  
                     your appreciation of his works. You say, “____________________”. 

1. I'm really impressed with your paintings. 
2. I like your works but I don't like you at all. 
3. I understand most of your paintings are for sale. 
4. My father has bought one of your earlier paintings. 
5. You must have at least over forty paintings on exhibition. 

30. Situation: Lisa invited you to her house for dinner. You enjoyed the food she had 
prepared. You said, “____________________”. 

1. Make yourself at home. 
2. Wonderful! You are a great cook. 
3. Well. It looks good, but I’m on diet. 
4. I like your dress; you really look gorgeous in it. 
5. It looks delicious. You should invite me again. 

Sentence Completion (31-50) 
Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST complete it.              

31. “If you had examined each factor individually,” she argued, “you____________________  
      that the error was theirs.” 

1. saw  
2. had seen 
3. had been seeing 
4. would have seen  
5. would have been seeing   
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32. The majority of games are downloaded from ___________________ the Apple App Store  
     ____________________ Google Play, both of them were launched in 2008. 

1. neither, nor  
2. as, though 
3. so, that 
4. either, or      
5. provided that, -- 

33. ____________________ still puzzles me. 
1. How can they beat us 

    2. He got selected president 
3. When are they telling me  
4. He has got a lot of money 
5. Where they got the idea from 

34. The authorities __________ as soon as they found out she was there illegally. 
1. have deported her  

   2. have her deport 
3. had her to deport 
4. had her to be deport  
5. had her deported 

35. If the help_______________in time, the experiment_______________tomorrow  
     afternoon. 

1. are offered / will be completed 
   2. was offered / will be completed 

3. is offered / would be completed      
4. had offered / would be completed      
5. had been offered / would be completed 

36. When I finish this course, I __________ English for twenty years. 
1. will learn  

     2. would be learning  
3. would have learned  
4. will have been learning 
5. would have been learned 
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37. “My roommate walked into the room. Immediately, I knew that something was wrong.”  
     means: ____________________, I knew that something was wrong. 

1. After my roommate came into the room 
          2. Before my roommate walked into the room 

3. As soon as my roommate entered the room 
4. While my roommate had come into the room 

     5. By the time my roommate came into the room  

38. Most people need about eight hours of sleeping every day. A few people,       
     ____________________, need only four hours of sleeping.  

1. due to 
    2. hence  

3. because 
    4. therefore 

5. on the other hand   

39. You look as if something _________ you, my dear. Is there a problem? 
1. bother 

    2. is bothering 
3. bothered 

    4. had bothered 
5. will bother 

40. This type of animal can survive in the areas that have little food, __________ the food  
      has high energy. 
  1. whether  

2. so that 
   3. provided that 

4. because 
5. if so  

41. It___________me  to  hear  that  you  won  the  contest. 
1. amazed  

  2. amazes in 
3. is amazing at 

  4. was amazed  
5. would be amazed 
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42. One of my wisdom teeth hurt, so I went to the dentist to get it _____________ . 
1. remove 

   2. removed 
3. removing  

   4. to remove 
5. had removed 

43. Knowing he was late, he_______________ . 
1. eating his sandwich quickly 

   2. ate quickly his sandwich 
3. ate his sandwich quickly 

   4. eating his sandwich fast   
5. fast ate his sandwich 

44. _______________ I had not been expecting any visitors, I was wearing pajamas           
     when the doorbell rang.  

1. While 
2. Due to 

   3. Why 
4. Since  

   5. During  

45. __________ a phone call, I was in the swimming pool. 
1. Have 

   2. Having 
3. Have had 

   4. Having had  
5. Having been having 

46. I wish you_______________checking my e-mails. You are invading my privacy. 
1. stop 

   2. will stop  
3. would stop  

   4. could have stopped 
5. are going to stop 
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47. Frank is in a hospital. He feels bad. He has to give up _______________ and  
     _______________ beer, but he cannot. He says to his wife, “I want you_____________  
     some cigarettes next time.” 

1. smoking / drank / bringing 
   2. smoking / drinking / to bring 

3. smoking / to drink / bringing  
   4. to smoke / to drink / to bring  

5. to smoke / drinking / bringing  

48. Andrea, are you feeling well?  It sounds as if you _________ a cold. 
1. get 

   2. had got 
3. will get 

   4. is getting 
5. were getting 

49. The doctor asked his nurse _______________ . 
1. if she would come in time the following day  

   2. if the patient prepared for the operation  
3. when is she going to give the medicine 

   4. if the tests are ready for applicants 
5. when the patient feels asleep 

50. A: I don’t like horror films, and you? 
     B:  _______________ . I can’t sleep after seeing such films. I like fantastic ones. 
     A: _______________. I’ve got some at home. 

1. No, don’t / I like it 
   2. Neither do I / So do I 

3. So do I / Neither do I 
   4. Neither I do / So I do 

5. Yes, do / I don’t like them 
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Part II: Grammar and Error Recognition (51-90) 
Error Correction (51-65) 

Directions: In the passage below, The mistakes are underlined. Following the passages, 
you will find the correction of each underlined mistake. Choose the BEST correction. 

Passage 1 (51-55) 
 Computers are electronic machines which accepting data in a certain form,  
                                                                                51 
process the data and given the results of the processing in a specified format as information. 
                             52 
 Three basic steps are involved in the process. First, data is feeding into the  
                                                                                                    53 
computer’s memory. Then, when the program is run, the computer performs any of  
                                                                                                               54 
instructions and processes the data. Finally we can see the results or the output on the  
 
screen that is printed form. 
            55 

51.  1. are accepted 
2. are accepting 
3. can accept 
4. accepts 
5. to accept 

52.  1. and give 
2. and giving 
3. before give 
4. after giving 
5. and to give  

53.  1. feeding 
2. being fed 
3. to feed 
4. is fed 
5. feeds 
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54.  1. so much 
2. too many 
3. not only 
4. an amout of 
5. a set of 

55.  1. or in 
2. due to 
3. without a   
4. but also 
5. of the 

Passage 2  (56-60) 
 Tourism is a growing industrial. United Nations statistics from 1958 showed 55  
                                                 56 
million tourists in that year; twenty years later the figures were four times that number.  
 
Tourists can provide a source of income to much countries hit by a steading rising inflation.  
                                                               57                                 58 
Traditionally, both North and South America has been received their share of vacationers.  
                                                                          59 
As long as there are people willing to spending money on their vacations, whether at home  
                                                         60 
or abroad, the tourist industry will continue to grow 

56.  1. industry 
2. industrious 
3. industrialize 
4. industrialized  
5. industrializingly 

57.  1. a little 
2. less 
3. many 
4. at least 
5. mostly 
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58.  1. stead 
2. steadily 
3. be steading 
4. to stead 
5. steadiness 

59.  1. have received 
2. has received 
3. will have received  
4. had been received 
5. will be being received 

60.  1. spend 
2. spends 
3  spending more 
4. spent 
5. to be spent 

Passage 3  (61-65) 
 Much of the blood on the street flow essentially from uncivil behavior of drivers                          
                                                                61 
who refuse to respect the legal and moral rights of others. Next the massacre on the road   
                                                                                    62 
may be regarded as a social problem. Safety standards by vehicles have been raised both at  
                                                                              63 
the point of manufacture and through periodic road-worthiness inspections. In addition,  
 
speed limits have been too lower. Due to these measures, the accident rate has decreased.  
                                       64 
But the accident experts still worry because there has been little or no improve in the way  
                                                                                                         65 
drivers behave. 
 
61.  1. flows  

2. flowing 
3. to flow 
4. is flowing 
5. being flown 
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62.  1. In contrast 
2. However 
3. Moreover 
4. Then 
5. So 

63.  1. in 
    2. on 
    3. for 
    4. with 
    5. from 

64.  1. being lowered   
   2. to be lowered  
   3. lowering  
   4. lowered 

5. to lower 

65.  1. improvability 
2. improvement 

      3. improvable 
4. improvably 

      5. improver 

Error Identification (66-90) 
Directions: Read each sentence below and choose the incorrect part. 
 
66. You have spent too much money this month. Unless you spend fewer, we may not be  
                    1             2                                                                 3                4 
       able to afford a vacation this summer. 
                   5 
67. The money stealing from the bank has finally been found by the children playing in the 
                               1                         2               3                                         4 
       playground nearby. 
                          5 
68. A common complaint among educators today is that social media is distracted so much  
                      1                  2                                3                                4            5 
       in the classroom. 
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69. The singer that his album becomes a bestseller this week is the one I recommended to  
                          1                     2                                            3                  4 
       you last month but you didn’t pay attention at all. 
                                               5 
70. They ask me how many languages can I speak and if I can use a computer. I told them 
                                                              1                      2 
       that I can speak English and Chinese and can use presentation software. They seem  
         3                                                                          4 
       to be very satisfied with my answers.  
                              5 
71. For his first date with Malinda, Dennis bought not only a dozen roses but also purchased  
                              1                             2                                         3           4 
       a large box of chocolates to give her. 
                                               5 
72. Thailand is located at the meeting point of the two great cultural systems of Asia -  
                         1                                                                 2 
       Chinese and Indian. In everyday life, Chinese culture has mixed very well  
                                                                                                      3 
      with the Thai; furthermore, in Thai court culture, India has exerted a stronger influence. 
                                   4                                                                       5 
73. Cautious, Jonathan unlocked the kennel, waited for the dog’s reaction and slowly  
            1                         2                                  3                                      4 
       headed toward the mysterious wooden house. 
                                               5 
74. Should anyone ring, could you take the message, please? I should receive some calls 
          1                             2                                                         3 
       from my staff last night but there weren’t any at all. 
                                          4                         5 
75. More than 770 millions adults around the world are still unable to read, and about  
                               1                                          2                       3  
       two-third of them are women. 
            4                    5 
76. The deepest known grotto in the world extends to depth of 3,723 feet and has formed by  
                          1             2                    3            4                                  5 
       an underground stream.  
77. The villagers tried to defending their village, but they were finally forced to retreat.   
                                         1         2                3                               4            5 
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78. Malnutrition is a major cause of death in those countries where the cultivation of rice  
                              1          2                     3           4                                                   
       have been impeded by recurrent drought.  
              5 
79.  Hardly she had entered the office when she realized that she had forgotten her purse. 
                  1              2                        3              4                         5 
80. Nobody had known before the presentation that Jane and her sister will receive  
                        1                              2                                                    3 
       the awards for outstanding scholarship.  
                4                 5 
81. While verbalization is the most common form of language in existence, humans make 
                                                    1                                            2  
       use of many others system and techniques to express their thoughts and feelings.  
                                 3                                       4                    5             
82. The town we visited was a four-days journey from our hotel, so we took the train  
                                     1          2                                          3        4 
       instead of the bus. 
             5 
83. Although a number of police officers was guarding the priceless treasures in the museum,  
           1                                                 2                               3 
       the director worried that someone would try to steal them.  
                            4                                           5  
84. With her talent for business promotion, Jane Johnson expansion her family’s small  
                    1                                                                   2 
       business into a major manufacturer of food products. 
           3                                 4                          5 
85. When the price of gas rise, it impacts how people travel, how goods are shipped and  
         1                            2                    3                                               4 
       how people formulate their budgets.  
                                          5 
86. Natasha tried holding her breath, chewed a piece of gum, and poking her belly, but she  
                               1                          2                                      3 
       could not quiet her empty stomach, which rumbled during the chemistry exam. 
          4                                                              5 
87. Even if you don't accept this, try to accept that war is financially disadvantageous to  
         1                                                                            2 
      99 percentage of the business owners in the country and that this is new and meaningful. 
                 3                                  4                                                                   5 
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88. The knocking sound from your computer terminal set to indicate that you have received 
                 1                                                           2                                       3 
       an e-mail from your colleague within the company,     
                      4                             5 
89. I foolish committed to the interesting project without knowing clearly whether  
          1                                     2                                              3 
       I’d have enough time for it or not. 
                       4                     5 
90. If we deliver poor quality or service to our customers, we would not be the leading  
                 1                              2                     3                                           4 
       company in our business. 
                          5 

Part III:  Vocabulary and Reading Comprehension (Items 91-200) 
Directions: Choose the BEST alternatives for each item.  

91. If your invitations are met with repeated ______________, you should just leave him alone. 
  1. hypotheses 

2. negatives 
      3. protests 

4. rebuffs  
      5. blunts 

92. Unfortunately, his report does not _______________ with what we have learnt from  
     other sources. 
 1. pally 

2. rally 
      3. tally 
      4. ally  

5. sally 

93. The _______________of things was that he sacked from a job that he had helped for  
     over twenty years. 
 1. upshot  

2. uptake 
      3. upturn 

4. upbeat 
      5. upload 
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94. What do you _______________as the main issues affecting the situation?  
1. receive 
2. deceive 
3. believe      
4. achieve 
5. perceive 

95. Your husband was a bit out of control at the party, to_____________________. 
 1. get over it 

2. seal your lips 
      3. get cold feet 

4. put it mildly 
5. beat around the bush 

96. There are more_______________than last year. 
 1. unemploys 

2. unemployed 
      3. unemployee 

4. unemployment 
5. unemployments 

97. I’m looking forward to meeting your new boss. You have been _______________ 
     his praises ever since you arrived. 

1. calling 
2. singing  
3. crying 
4. telling 
5. shouting 

98. Sources in France suggested that further_______________would be needed before  
     they would agree to a deal. 

1. consolation 
2. contractions 
3. contortions 
4. concessions 
5. conservation  
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99. Zeus was a (an) _______________character from Greek mythology. 
1. obscure  
2. legendary 
3. infamous  
4. recondite 
5. venerate 

100.     “A great man is always willing to be little” 
by: Ralph Waldo Emerson 

 

What does ‘little’ mean? 
1. miniature 
2. humble 
3. petite 
4. diminutive 
5. tiny 

101. Your plan looks good. I hope it will really work. It is time to implement it and see            
       if it is as brilliant as you claim. The word “implement” has the same meaning as_______. 

1. put off 
2. take apart  
3  consider 
4. carry out 
5. change 

102. Amy was feeling low. Every business she tried lost money or made only pennies a day.  
       Her newest idea was selling chocolate covered baby shoes. She was convinced that it  
       would be a lucrative business. Her friends tried to warn her that it was not a certain  
       road to riches. The word “lucrative” means__________. 

1. helping young feet to grow correctly  
2. tasting great with vanilla ice cream  
3. bringing in a lot of money, or profit 
4. showing no careful thought 
5. supporting budget 
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103. No matter where you go, the Internet is following you. Almost every portable device is  
      being made with an Internet connection. Most new TVs and many other appliances  
      come with Internet connections as well. The Internet is truly ubiquitous. If something is  
      ubiquitous, _______________.  

1. it is difficult to access 
2. it costs too much money 
3. it is inconvenient 
4. it is dangerous   
5. it is everywhere 

Directions: Choose the BEST alternatives for each item. (104-105) 

When we were learning to read, most of us learned to sound out words by syllables 
in order to pronounce them. Syllables are parts of words that carry separate sounds, though 
those sounds may be comprised of several letters. Every syllable must have a vowel sound. 
That vowel sound may be made up of more than one vowel letter. For instance, in the word 
“arraignment”, the a and i together make the long a sound. The g is silent. Breaking words 
into syllables is one of the best methods to divide and conquer longer words.  

104. Based on the context of this passage, what is the best synonym for the word  
     “comprised”?  

1. excluded  
    2. computed 
    3. produced 
    4. composed 
    5. demolished  

105. Based on the context of this passage, what is the best synonym for the word  
     “methods”? 

1. mediums  
   2. markers  
   3. caveats  
   4. strategies 

5. aims 
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Directions: Choose the most appropriate words to complete the following passage.  

(106-111)                  

It is quite (106)_______ that we watch television to learn about current events. We are 
drawn to stories presented to us by attractive, (107)_______ people whose sophistication gives 
(108)_______ to the remarks they make about a wide range of subjects. Critics say television 
reporting is ordinary and (109)_______ offering little more than a mindless (110)_______  of 
unimportant facts disguised as news. Proponents of news programs say that reporters offer 
(111)_______ and insightful accounts of world events that enhance our understanding of the 
events that shape our lives.  

106.  1. evident  
2. obscure 

      3. indistinct 
4. opportune  

      5. ambiguous 

107.  1. urbane  
2. aggressive 

      3. primitive  
4. depressed  

      5. pessimistic 

108.  1. complacency  
2. dissonance  

      3. diffidence 
      4. credence  

5. denial 

109.  1. outstanding  
2. exceptional  

      3. admirable  
4. uninspired  

      5. creative 

110.  1. recapitulation 
2. consideration 
3. preparation   
4. complexion 
5. repetition 
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111.  1. incompetent 
2. monotonous  

      3. unclear  
4. incisive 
5. simple 

(112-116) 
Cloze Passage 1 

The protection of (112)________human rights is a/an (113)________necessity for the 
fullest development of an individual. If the (114)________bills called ‘Protection of women 
from sexual Harassment at workplace bill, 2010’ and ‘Protection of children from sexual 
(115)________bill, 2010’ materialize into laws, they can go a long way in the protection of 
Human Rights of women and children from abuse. In addition, the various movements by 
groups of people by way of voluntary organizations offer a ray of hope towards individual 
empowerment leading to a (116)________development of our nation. 

112.  1. complex   
      2. essential 
      3. marginal   
      4. basic 
      5. complicated   

113.  1. provisional   
      2. unconditional 
      3. absolute   
      4. total 
      5. conclusive 

114.  1. passed    
      2. coming 
      3. cancelled   
      4. recent 
      5. proposed 

115.  1. defense   
      2. offence 
      3. abolition   
      4. crime 
      5. abuse 

 
 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 32 

116.  1. effective   
      2. whole 
      3. total    
      4. marginal 
      5. holistic 

Cloze Passage  2 
Illiterate and weak-minded people all over the world often are  (117)________  to 

superstitions. Their lives are ruled by them and they base their actions on the various  
superstitious (118)________. Superstitious people can be called backward. They tend 
to interpret every (119)________ irrationally. They (120)________ a happening illogically 
and guide their actions on the basis of these beliefs. Although most people know that 
superstitions are based on (121)________ and are nowhere close to the truth, but quite a few 
people are still guided by superstitions. 

117.  1. plunderer     
      2. preys     
      3. hunter     
      4. predator    
      5. magician 

118.  1. laws    
      2. customs    
      3. beliefs   
      4. thoughts   
      5. rules 

119.  1. legendary 
      2. imagination  
      3. invention   
      4. discovery   
      5. phenomenon 

120.  1. assist    
      2. assess  
      3. expect 
      4. support   
      5. manipulate 
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121.  1. imagination    
      2. delusion    
      3. empathy    
      4. reasons   
      5. logic 

Cloze Passage 3 
Raju was orphaned at a very early age. He lost couple of his parents because his family 

was too poor to (122) _______ any treatment. He was deeply affected by this. He decided to 
work hard and stand on his own feet. Along with his studies he worked part-time in a 
restaurant and earned enough money in order to (123) _______ his studies. Being a              
(124) _______ student, he earned scholarships and later managed to get admission in a good 
medical college. He is now a (125) _______ doctor and helps poor patients for penny. 
This shows that one can survive every adverse condition.(126) _______ and hard work lead to 
success in life. 

122.   1. affect 
       2. afford    
       3. effort 
       4. effect  
       5. efface  

123.  1. be done    
      2. practice   
      3. follow   
      4. proceed   
      5. persuade 

124.  1. indolent 
      2. deficient 
      3. brilliant 
      4. destinct 
      5. significant 

125.  1. recognize    
      2. known   
      3. respected   
      4. worth   
      5. immoral 
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126.  1. Determination 
      2. Donation  
      3. Destruction      

4. Decoration  
      5. Definition  

Cloze Passage 4  
Autonomous Building 

Buildings are central to our everyday activities, but they also (127) ______ considerable 
energy. Cities like Singapore are looking to change this with (128) ______ IoT-powered cooling 
systems. These devices (129) _________ heating, cooling, and energy usage levels based on 
the activity of each room, (130) ________ to 32 percent on HVAC costs. Similarly, Seattle uses 
smart analytics systems (131) _______ emissions for 45 percent of their city buildings. 

127.  1. ruin         
      2. renew      
      3. generate   

4  destroy      
      5. consume   

128.  1. modern      
      2. trendy        
      3. innovative      

4. uncreative   
      5. renovative   

129.  1. realize         
      2. socialize      
      3. optimize     

4. generalize   
      5. compromise   

130.  1. backing up  
      2. saving up 
      3. taking up     

4. ending up  
      5. keeping up 
 
 

https://www.iotforall.com/iot-smart-energy-digital-buildings/
https://www.iotforall.com/future-hvac-ai-iot/
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131.  1. to enhance  
      2. to generate 
      3. to produce 

4. to reduce       
5. to cause 

Cloze  Passage 5  
Everyone needs quality sleep every single night, but lifestyle choices and (132)______ 

make sleep disorders more common than good sleep. This poor sleeping pattern has serious 
(133)______ on our health, and the first thing we notice is unhealthy weight gain or weight 
loss, low concentration, and mood swings. If you have sleeping (134)______ almost every day 
and this lack of sleep is affecting your day-to-day routine, then you may be (135)______ from 
one of the many (and most common) sleep disorders. You will be surprised to know that 
there are many more sleep disorders than just insomnia and sleep apnea. There are various  
sleep disorders and their symptoms  You should take proper treatment before they take a 
(136) ______  on your life. 

132.  1. healthy 
      2. hurdles 
      3. incomes 
      4. interesting 
      5. behavior 

133.  1. experimentations  
      2. investigations   
      3. repercussions  
      4. collocations   
      5. resolutions   

134.  1. rear   
      2. dismay  
      3. comfort 
      4. trouble   
      5. mutilation  

135.  1. get pain 
      2. suffering  
      3. wounding 
      4. unhappy 
      5. unhealthy 
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136.  1. abjection 
       2. dream  
       3. barge  
       4. toll   
       5. point 

Cloze Passage 6  
How Forest Fires Start 

Forest fires always start by one of two ways - naturally caused or human caused. 
Natural fires are generally started by (137)__________, with a very small percentage started 
by spontaneous (138)_________ of dry fuel such as sawdust and leaves. On the other hand, 
human-caused fires can be due to any number of reasons. Some classifications include 
smoking, recreation, equipment, and (139)__________. Human-caused fires constitute the 
greater percentage of forest fires in our forests, but natural fires constitute the great majority 
of the total area burned. This is because human-caused fires are usually (140)___________ 
early in their duration, and therefore they are usually contained easily. Natural fires, on the 
other hand, can burn for hours before being detected by firefighting (141)__________. 

137.  1. hunting 
 2. smoking  
 3. lightning   
 4. conserving   
 5. blowing   

138.  1. sublimation 
  2. condensation  
  3. evaporation   
  4. explosion   
  5. combustion 

139.  1. miscellaneous  
  2. advantageous  
  3. mountainous  
  4. obvious  
  5. poisonous  
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140.  1. used  
  2. founded  

3. arrested  
  4. detected 

5. announced  

141.  1. communities 
  2. authorities 
  3. securities  
  4. facilities   
  5. cavities  

Reading Comprehension (142-200) 
Directions: Read the extracts and choose the BEST alternative to complete  
              the statements that follow each extract. 
 
Extract 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        ที่มา: https://www.mypoolsigns.com/spa-hot-tub-signs 

 

https://www.mypoolsigns.com/spa-hot-tub-signs
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142. Who follows the instruction correctly? 
        1. Katherine enjoys lying down on the cover after soaking. 
        2. Jamies always zips some wine during using the Hot Tub. 
        3. John who is very healthy spends half an hour to soak in the Hot Tub. 
        4. Bob who has high blood pressure takes a medicine before using the Hot Tub. 
        5. Mary, a 70-year-old woman, asks her doctor for advice before using the Hot Tub. 

Extract 2 

 
143. What can be inferred from the comic strip?                   ที่มา: https://gocomics.typepad.com 

1. The boss really likes Thornapple. 
    2. Thornapple adores his boss’s reaction. 
    3. Thornapple doesn’t like his boss. 
    4. The boss seems to be self-admired. 
    5. Thornapple is humorous. 

Extract 3

 
144. Why is a husband stunned when his wife says?              ที่มา: https://gocomics.typepad.com 
  1. Because his wife doesn’t understand him.  
  2. Because his wife rarely listens to him too.  
  3. Because he comes home and sees his wife. 
  4. Because his wife cares about him. 
  5. Because his wife stays at home. 

https://gocomics.typepad.com/
https://gocomics.typepad.com/
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Extract 4 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ที่มา: https://gocomics.typepad.com 

145. Why does a banker look confused with a man?              
    1. Because a man comes to the bank so late. 
    2. Because a man wants to go cruising. 
    3. Because he wants to give a man some suggestions. 
    4. Because a banker can give a man just a small amount of loans. 
    5. Because a man says something nonsense and unrelated to his job.     

Extract 5 

 
                                                                                                                                            ที่มา:  https://homeshealth.info 

146. Which statement is NOT TRUE? 
       1. This ticket is for any station in London. 
       2. The ticket is for a single journey only. 
       3. The ticket is for trains to Oxford. 
       4. The ticket is for standard class. 
       5. This ticket is for the 22nd July. 
 
 

https://gocomics.typepad.com/
https://homeshealth.info/
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Extract 6 

 
147. According to the Nutrition Facts, what taste of popcorn should be like?  
  1. sweet 
  2. bitter 
  3. spicy  
  4. sour 
  5. salty  

Extract 7 

 
        ที่มา: http://data.bls.gov/cgi-bin/print.pl/news.release/ecopro.t07.htm 
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148. Which occupation will grow the most from 2010 to 2020?  
        1. Biomedical engineers   
        2. Dental hygienists  
        3. Home health aides 
        4. Health educators  
        5. Carpenters 

149. What is NOT TRUE about dental hygienists?   
         1. It requires an associate degree. 
         2. In 2010, there were 250,000 dental hygienists.  
         3. From 2010 to 2020, this job will grow by 37%.  
         4. There will be 68 more dental hygienists in 2010. 
         5. In 2020, there will be 68,000 more dental hygienists than in 2010. 

150. According to the information, we can infer that __________. 
 1. the average of the growth of biomedical engineers is lower than the health  
              educators 
 2. jobs which are related to health will be needed most in 2020 
 3. the tendency of job employment in 2010 and 2020 is not different 
 4. all occupations require postsecondary education or training 
 5. carpenters will not be important in 2020 

Extract 8 

 
                                                                                                                         ที่มา: https://www.3dsbiovia.com 
 
 
 
 

https://www.3dsbiovia.com/
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I know it hasn't been long since I last saw you my dear, 
But to me it feels as long as five hundred year. 

I miss you to the point I am loosing all sanity, 
There has to be an end to all this calamity. 

 I think of you every second and every breath, 
For you I would stare even into the face of death. 

 To kiss your lips is to taste the sweetness of love, 
And it brings forth feelings from the heavens above. 

To look into your eyes is to gaze into the sky, 
So beautiful with the stars and the heavens inside. 

To see your smile is to see the divine, 
This poem is for you, sweet love of mine. 

Jason Roop 

151. What is the graph about?  
      1. A survey of working parents’ routine 
      2. A survey how working parents spend their free time 
      3. A survey how working parents spend their time with children  
      4. A survey of parents’ activities in families  
      5. A survey of parents’ time used on working 

152. Which activity do these people spend the least time doing?  
     1. Taking care of family members  
     2. Chilling out with friends 
     3. Having a small parties  
     4. Doing routine chores  
     5. Relaxing 

153. Which statement is TRUE?  
     1. Working parents spend more time on eating and drinking than other activities  
     2. Working parents spend more time on working than other activities 
     3. Working parents spend as much time working as other activities  
     4. Working parents spend less time on working than sleeping  
     5. Working parents spend less time on leisure and sports 

Extract 9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           ที่มา: http://www.trueplookpanya.com/examination/answer/12961 

 

http://www.trueplookpanya.com/examination/answer/12961
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154. From poem above, what is the closet meaning of “calamity”? 
1. harshness  
2. disaster  
3. violence  
4. danger  
5. fear    

155. What does the text emphasize? 
       1. The author knows that love can make people blind. 
       2. The author is very much in love with his sweetheart. 
       3. The author feels that love is unavoidable. 
       4. The author feels sad after he lost his love. 
       5. The author knows that love is everywhere. 

156. What is the most appropriate title for this poem? 
        1. Sanity Losing. 
        2. The Power of the Dark Side 
        3. Love and Heaven 
        4. My Eternal Love 
        5. Tie Me with Love 

Extract 10 

                                    ที่มา: https://josecarilloforum.com 

157. What does the text emphasize? 
       1. The availability of the new Futura 320 Laser Printer        

2. The size of the new Futura 320 Laser Printer       
       3. The cost of the new Futura 320 Laser Printer       
       4. The speed of the new Futura 320 Laser Printer       
       5. The complex visuals of the new Futura 320 Laser Printer       

 
 

   The new Futura 320 Laser Printer is here! It has a high-speed processor for quick 
processing of documents with complex visuals. It delivers 30 clear, crisp copies per 
minute. It is compatible with both Windows and Apple operating systems. It comes with 
a 700-sheet paper tray, and can take three more trays for a maximum paper capacity of 
2,300 sheets for much faster paper reloading. The new Futura 320 Laser Printer—for 
speedy, high-quality printing you can always trust! 

https://josecarilloforum.com/
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158. How many sheets of paper can the printer tray hold up?  
        1. About 30 

2. Less than 320 
3. Approximately 700  

          4. At most 2,300  
        5. More than 2,300 

159. Which of the following printing jobs would be best used by the Futura 320 Laser  
       Printer? 
       1. A book containing text entirely 
       2. A company’s financial statement 
       3. Handwritten letters for reproduction 
       4. A stack of paperwork with heavy visuals  
       5. Colorful advertising billboards 

Extract 11 

ทีม่า: https://josecarilloforum.com 

160. From the text, who had to do this job?  
     1. Mr. Servo  
     2. Peter Gould 
     3. Ms. Andrey 
     4. Lorna Nelson 
     5. Lorna Nelson and Mr. Servo 

VANGUARDIA TIMES 

348 Full Circle Building, 2009 Main Avenue, Houston, TX 
October 6, 2019 
From: Peter Gould                                                                                 
         Editor in Chief 
To:   Lorna Nelson 
      Chief Copyeditor 
Subject: Book review from Italian correspondent for editing 

Here is the book review done by Mr. Servo, our correspondent in Rome. The manuscript 
needs a complete rewrite. It is not very well organized and the grammar is problematic. 
Ms. Andrey, our new associate editor, said she had found major errors of fact. Please give 
me the rewritten manuscript by 5:00 p.m. today. Thanks! 

Peter Gould 

https://josecarilloforum.com/
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161. What needed to be done? 
    1. To have material totally redone 
    2. To have some facts checked 
    3. To have some details explained 
    4. To have material replaced   
    5. To have errors found 

Extract 12 
 

        ที่มา: https://josecarilloforum.com 

162. What is not mentioned as a strength of Alfred Engels? 
          1. Trading experience 
          2. Good at learning 
          3. Leadership exposure 
          4. Persuasiveness 
          5. Student council chairman 

163. What is the purpose of the letter?        
         1. To explain a trading procedure 
         2. To reprimand an employee 
         3. To recommend a person for a job    
         4. To apply for a new position 
         5. To apply for a member of the College Honors Society 

Ms. Joanna Wallace 

Chief Finance Officer 

Cooper Trading Corp. 

I am pleased to recommend Mr. Alfred Engels for the position of apprentice trader. Mr. 
Engels was my student in Marketing at the University of Missouri. He excelled not only in 
academics but also in leadership, particularly as student council chairman. He was a 
member of the College Honors Society.   

Mr. Engels has strong persuasive skills and a very positive work outlook--qualities that 
should make him a valuable member of your organization.  

With my best wishes 

Charles B. Kettering 

https://josecarilloforum.com/
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Extract 13 

         ที่มา: https://josecarilloforum.com 

164. What kind of business is APV Marketing Corp? 
     1. Publishing 
     2. Banking 
     3. Manufacturing 
     4. Shipping 
     5. Photographing  

APV Marketing, Chicago’s leading manufacturer of state-of-the-art photographic equipment 
and supplies, is looking for a qualified professional for the following position: 

MARKETING ASSISTANT 

Responsibilities: 

> Assist in conceptualizing marketing campaigns 

> Provide inputs to the company’s marketing plans, programs, and activities 

> Monitor the marketing performance of the company’s products in its various markets and 
outlets. 

Requirements: 

> Must have excellent marketing and communication skills 

> Must have a college degree in Business, Economics, or Marketing Management 

> Must have at least three years’ work experience in a comparable marketing organization 

> Must be forward-looking and innovative 

We offer competitive salary, bonuses, incentives, car plan, and health insurance. 

Applicants may submit their résumé with ID photo to: 

APV Marketing Corp. 

Personnel Department 

Room 504 Alpha Towers 

11th Street, Chicago, IL 60446 

https://josecarilloforum.com/
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165. Which qualification is not required for this position?     
      1. Residence in Chicago          
      2. Good communication skills 
      3. A Business degree 
      4. Experience in marketing 
      5. Ability to organize the marketing plan 

166. Which one is qualified for this position?     
      1. Por has just graduated with Marketing Management Degree.          
      2. Mod got a Bachelor Degree in Business and had one year experience. 
      3. Sak had a college degree in Business and has taught in Vocational College for 3 years. 
      4. Joy graduated with Economics degree, Innovative without any experience.  

5. Alex had got Marketing Management degree, 4 years’ work experiences, innovative   
    and good command of communicative skills. 

Extract 14 
Traffic police officers are often amazed by some of the excuse drivers give when they 

are caught speeding. One day, a police officer stopped a woman for driving way above 
the speed limit “Do you realize how fast you were driving? I may have to give you a 
ticket” he said sternly. 

The police officer asked to see here driver’s license and insurance certificates. They 
were all up to date. He asked if she knew the correct speed limit she nodded. Then she 
said “Officer I have just come out of the car wash. I was only driving fast because I was 
trying to blow dry my car” 

 
167. The closest meaning of the word “sternly” is____________. 

1. seriously 
2. flexibly 
3. cheerful 
4. kindly 
5. gently 

168. What is the tone of a story?  
1. funny 
2. tragic 
3. serious 
4. sarcastic 
5. sympathetic 
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Extract 15 
Satellite, launched into space, provides many benefits to scientist and human. Some 

can take pictures of the earth and help meteorologists predict weather and track hurricanes. 
Others send back information of other planets, black holes, faraway stars that lead to a clearer 
understanding of our galaxies and the universe. Moreover, satellite can be used for communication, such 
as beaming TV signals and phone calls or helping figure the exact location by using the Global 
Positioning System (GPS)   

ที่มา: ตะลยุโจทย์ Reading and Conversation 

169. What is the best title of the passage? 
 1. Satellite System 
 2. Benefits of Satellite 
 3. How to Use Information of Satellite 
 4. Concepts about the Type of Satellite 
 5. Predicting the Weather by Satellite 

Extract 16 
Parents can teach children a great deal about how to live their lives. They are usually eager 

to pass on their values and experiences to their children. However, they sometimes forget 
that children’s interests are not similar to them and the kids have to find their own way to 
what they believe in. 

 ที่มา: ตะลยุโจทย์ Reading and Conversation 

170. What is the conclusion of the passage? 
 1. Each child has different paths of living. 
 2. Different generations need different ways of thinking. 
 3. We have many teachers in our lives. Parents are the valuable one. 
 4. Parents should let the children choose their own way to live their lives. 
 5. As parents can’t keep up with the rapid social change, they aren’t always right. 

Extract 17 
The importance of an agricultural research center cannot be underestimated. Farmers 

will gain much knowledge from center. With the knowledge, they will know how to reduce 
costs of production, discover more effective ways of farming and build stronger networks to 
do the business. This is good for the country’s economy and food situation as no country can 
survive without the adequate food. 
             ที่มา: ตะลุยโจทย์ Reading and Conversation 
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171. What is the conclusion of the passage? 
1. Food prices will be reduced because of farmers’ network. 

 2. The research center should be established as soon as possible. 
 3. The government will have food problem if having problems with farmers. 
 4. The agriculture researcher center can directly help businessmen in the country. 
 5. Supporting agricultural research center could help improve both people’s lives  
              and the country. 

Extract 18 
The weather is important to human as the water does to fish. We then have seen that 

human have done many activities linked to weather. Men see the weather differently 
according to the circumstance. When ancient men faced the cruel weather or natural disasters, 
they were forced to believe these were caused by gods. They desperately wished to have the 
better condition to live by inventing numberless rituals and sacrifices such as dancing to 
persuade gods to offer better weather or to control the weather. Those did not certainly work 
but they provided the lively time. 

ที่มา: ตะลยุโจทย์ Reading and Conversation   

172. What is the purpose of the passage? 
 1. To criticize the ancient men to create the unscientific activities. 
 2. To inform the way to invent rituals in order to control the weather. 
 3. To disapprove of the way the ancient did in order to live in the better weather. 
 4. To demonstrate the old beliefs and activities of the ancient when facing bad weather. 

5. To impress the reader the way to do lively activities in order to have the better weather. 

173. What is the tone of the passage? 
 1. disbelieving and doubtful 
 2. interesting and astonishing 
 3. scornful but objective 
 4. disapproving but admiring 
 5. cynical and outraged   
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Extract 19 
Umbrellas might have feet, invisible little feet. How else can we explain the fact that 

those are escaping or stealing away from the spots where we are sure we put them? Where 
there is a crack of thunder and the sky unleashes a flood, we try to reach for an umbrella. 
However, we only can find an empty space. Where did it disappear to? It might walk away 
with the invisible feet when we don’t notice or perhaps it is next to the sunglasses, which,   in 
case you didn’t know, have wings. 

ที่มา: ตะลยุโจทย์ Reading and Conversation 

174. What is the purpose of the passage? 
1. To clarify readers about umbrellas and sunglasses. 
2. To analyze the way that umbrellas and sunglasses work. 
3. To inform that some of the umbrellas and sunglasses can disappear. 
4. To persuade readers to be more careful about where to keep umbrellas. 
5 . To amuse readers by poking fun at people who usually forget where they keep  

              their belongings. 

175. What is the tone of this passage? 
 1. playful and humorous 
 2. surprising and grateful 
 3. objective and informative 
 4. factual and tense 
 5. joyful and supportive 

Extract 20 

Finding a good job requires a great deal of work. Job seekers should tell as many 
people as possible that they are available for the employment. For example, they can inform 
college career placement officers and call employment agencies. They can also send the 
resumes to possible employers in addition, they can read the job description ads in 
newspapers. All of these efforts usually require a fair amount of time. Remember that a good 
job is worth all the work that goes into finding it. 

ที่มา: ตะลยุโจทย์ Reading and Conversation 

176. What is the best title of the passage? 
 1. Job Seeker 
 2. Job Requirement 
 3. Finding a Good Job 
 4. Hardworking Job Seeker 
 5. The Available Employment 
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177. What is the main idea of the passage? 
 1. Good job is waiting for the one who wants it. 
 2. Finding a good job requires a great deal of work. 
 3. Job seekers should tell many people as possible. 
 4. There are many job requirements in every good job. 
 5. Job seekers should send a lot of resumes to the possible employers. 

Extract 21 

Most parents do not realize how many poisonous substances they use in their homes.  
If you have small children in your house, you should be careful and make sure that they do 
not poison themselves. First, put the toxic cleaning supplies in the locked cabinet. Second, 
make sure that all medicines are stored in that proper place where your children cannot 
reach it. Finally, explain the dangers of medicines and cleaning supplies to them. Above all, 
do not take pills in front of kids unless you want them to imitate the behavior and poison 
themselves.  

ที่มา: ตะลยุโจทย์ Reading and Conversation 

178. What does “they” refer to? 
 1. Medicines 
 2. Their homes 
 3. Small children 
 4. Most parents 
 5. Poisonous substances 

179. What does “that proper place” refer to? 
 1. Their homes 
 2. Your house 
 3. Cleaning supplies 
 4. The locked cabinet 
 5. All medicines 

180. What does “the behavior” refer to? 
 1. Taking pills 
 2. Cleaning supplies 
 3. Poisoning themselves 
 4. Encouraging them to imitate 
 5. Explaining the dangerous medicines 
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Extract 22 

Tailgating another vehicle is unsafe and illegal. Many rear-end collisions are caused by 
drivers following too close to the vehicle in front of them. The rules state that a driver must 
keep sufficient distance from the vehicle in front in order to stop safely and avoid a collision. 
Drivers should allow a minimum two seconds’ gap between their vehicle and the one ahead. 
At sixty kilometers an hour, this equates to thirty-three meters; at a hundred it equates to 
fifty-five meters. More distance is needed to safely stop in rain or poor visibility.  

ที่มา: https://www.education.vic.gov.au 

181. Tailgating another vehicle is unsafe because:  
1. All rear end collisions are caused by drivers following too close to the vehicle  
    in front.  
2. It may not allow sufficient time and space to stop and avoid a collision.  
3. It follows the road rules. 

          4. It is a safety practice.  
5. It breaks all the vehicles’ mechanical system.  

182. “More distance is needed to safely stop in rain or poor visibility.”  
       We can infer from this that:  

1. People drive faster in rain and poor visibility.  
2. The writer is merely calculating on the safe side.  
3. Braking can be done immediately in rain and poor visibility.  
4. The road rules state that this should be so. 
5. The driver who has more experiences can drive either in rain or poor invisible. 

Extract 23 

A hare was very popular with the other beasts who all claimed to be her friend, but 
one day she heard the hounds approaching and hoped to escape them with the help of her 
many friends. “What are friends for,” she asked herself, “if not to help out in time of need?” 
Furthermore, most of her friends were big and brave, so at least one should be able to help. 
First she went to the horse, and asked him to carry her away from the hounds on his back. 
But he declined, stating that he had important work to do for his master. ” I feel sure,”             
he said, “that all your other friends will come to your assistance.” She then applied to            
the bull, and hoped that he would repeal the hounds with his horns. The bull replied: “I am 
very sorry, but I have an appointment with a lady. However, I feel sure that our friend the 
goat will do what you want.” The goat, however, feared that his back might be harmed if      
he took her upon it. The ram, he felt sure, was the proper friend to apply to. So she went to     
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the ram and told him the case. The ram replied: “Another time, my dear friend. I do not like 
to interfere on the present occasion, as hounds have been known to eat sheep as well as 
hares.” The hare then applied, as a last hope, to the calf, who regretted that he was unable 
to help her. He did not like to take the responsibility upon himself, as so many older persons 
had declined the task. By this time the hounds were quite near, so the hare had to take to 
her heels. Luckily, she escaped.  

ที่มา: https://www.education.vic.gov.au 

183. The hare was confident she would find a friend to help for all the following reasons  
       except:  

1. She knew she was popular.  
2. She had a wide range of friends.  
3. She assumed friends were there to help.  
4. Most of her friends were big and strong. 
5. Her friends had promised help whenever she needed it. 

184. A suitable moral from this story is__________ 
  1. A friend in need is a friend indeed. 
  2. Never rely on your friends in a time of crisis.  
  3. Popularity does not mean friendship.  

4. Friendship does not exist among animals.  
5. In a time of crisis you cannot discover who your true friends are. 

Extract 24 

One mystery about how elephants communicate with each other seems to be solved. 
Researchers say that elephants may use a variety of movement and gestures to communicate 
with one another. To a normal observer, a curl of trunk, a step backward, or a fold of ear may not 
have meaning. But to the elephants and biologist, there are signals that convey vital information to 
each elephant and the overall herd. 
 Biologists and conservationists have developed an online database to decode hundreds 
of elephant signals. They try to interpret the meaning of the different rumbling, screaming and 
other sounds that elephants make in concert with postures such as flapping of their ears or curling 
their trunks. Scientists try to categorize the gestures they were seeing in their fieldwork into nine 
categories: attentive, aggressive, ambivalent, defensive, social integrating, mother-offspring, 
sexual, playful, and dead. 

ที่มา: ตะลยุโจทย์ Reading and Conversation 
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185. What does the passage mainly discuss? 
 1. How scientists classify elephants 
 2. The ways elephants communicate 
 3. The ways to communicate with animals 
 4. How to understand the nature of elephants 
 5. Scientists can solve a mystery about elephants 

186. Which word is closest meaning to “rumbling”? 
 1. vibrating 
 2. moaning 
 3. laughing 
 4. moving 
 5. complaining 

187. What is the author’s tone? 
 1. concerned 
 2. questioning 
 3. encouraging 
 4. factual 
 5. pessimistic  

188. According to the passage, which of the following is not true? 
 1. Normal observers may not understand elephant’s gestures. 
 2. Nine types of elephant’s gestures were classified by the scientist. 
 3. Scientists create a system that enables to interpret elephant’s gestures. 
 4. Scientists can decode the signals from elephants when they hear their footsteps. 
 5. Elephants always show some signals or gestures in order to communicate with others. 

189. What can be inferred from this passage? 
 1. Elephants can speak many languages. 
 2. Elephants can play instruments in the music concerts. 
 3. It is hard for scientists to identify elephant’s languages. 
 4. Elephants communicate with each other by making sounds and gesture. 
 5. Normal observers can communicate with elephants by imitating their gesture. 

Extract 25 

Stainless steel, the metal of the modern word, is an eco-friendly material, produced 
from 100% recycled steel. Among its outstanding physical properties, it features unique 
‘Passive Film’, an invisible protective layer on the surface of stainless steel that acts against 
corrosion. When the surface is damaged or scratched, the film automatically regenerates and 
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repairs itself, making the stainless steel highly durable and corrosion resistant. Moreover, by 
adding other substances, such as nickel and molybdenum, stainless steel becomes remarkably 
attractive as well as safe, hygienic and requiring minimal maintenance while offering excellent 
forming ability. Such unrivalled characteristics make stainless steel a popular choice for a wide 
variety of products, ranging from small personal gadgets to large architectural landmarks. 
What’s more, it has become a crucial material for number of industries, including food and 
household utensils, pharmaceuticals, automotive industry, petrochemicals, electronics, 
interior design, architecture, building and construction and medical equipment. 
 Thus, choosing stainless steel not only contributes to a better quality of life but also 
helps preserve the environment, reduce global warming and create a better tomorrow for 
generations to come. 

             ที่มา: เก็งข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 

190. From the passage, ‘Passive Film’ ____________________ . 
 1. carries eco- friendly property 
 2. makes stainless steel long-lasting 
 3. is purely derived from 100% recycled steel 
 4. is the product from nano-technology used to strengthen the steel 
 5. helps protect the invisible damaged or scratched surface of stainless steel 

191. Stainless steel is considered a perfect solution for a better quality of life because  
       ___________ .  

1. it has high natural anti-bacterial quality. 
 2. it has been used in various important industries. 
 3. it is safe, hygienic while requiring minimum care. 
 4. it has become a major material for food and household utensil 
 5. it reduces time in producing pharmaceuticals and medical equipment 

192. What tone of writing is the end of this passage? 
 1. intimidating 
 2. satisfying 
 3. provoking 
 4. convincing 
 5. ignoring 
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193. What is the author’s prediction about stainless steel? 
 1. It will remain its place as the metal of the modern world. 
 2. Its price in the market will rocket to top within a decade. 
 3. It will gradually lose its popularity owing to its expensive price. 
 4. It will finally take nickel and molybdenum’s place in food industry. 
 5. It will be widely accepted among projects in which environment is in concern. 

Extract 26 

1 Many of us believe that a person’s mind becomes less active as he grows older. But 
this is not true, according to Dr. Lissy F. Jarvik, professor of psychiatry at the University of 
California, Los Angeles, and a board member of the New Center for Aging at the Veterans 
Hospital. She has studied the mental functioning of aging persons for several years. For 
example, one of her studies concerns 136 pairs of identical twins, who were first examined 
when they were already 60 years old. As Dr. Jarvik continued the study of the twins into their 
70s and 80s, their minds did not generally decline as expected 
2 However, there was some decline in their psycho-motor speed. This means that it 
took them longer to accomplish mental tasks than it used to. But when speed was not a 
factor, they lost very little intellectual ability over the years. In general, Dr. Jarvik’s studies 
have shown that there is no decline in knowledge or reasoning ability. This is true not only 
into the 30s and 40s, but into the 60s and 70s as well. 
3 As for learning new things, and the ability to remember, studies by Dr. Jarvik and others 
show that the old are equal to the young. It is true that older people themselves often 
complain that their memory is not as good as it once was. However, much of what we call 
“loss of memory” is not that at all. There usually was incomplete learning in the first place. 
For example, the older person perhaps had trouble hearing, or poor vision, or inattention, or 
was trying to learn the new thing at too fast a pace. 
4 In cases where an older person’s mental faculties really do seem to decline, it is not 
necessarily due to old age or ‘senility”. Often it is simply a sign of a depressed emotional 
state. This depression usually can be counteracted by counseling therapy with a psychologist, or 
medications which fight depression. 
5 In American society, when an older person loses something, we lend to call him or 
her “senile” but notice that when a younger person loses something, he does not blame it 
on senility or loss of memory. He finds some other excuse!  

ทีม่า: https://www.opendurian.com/exercises/gat_eng_mar_55/36/ 

https://www.opendurian.com/exercises/gat_eng_mar_55/36/
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194. What happens when people grow older? 
 1. They think more slowly.  
 2. Their mind become less active. 
 3. They lose their intellectual ability. 
 4. Their reasoning ability is reduced. 
 5. Their reasoning ability is higher than younger person. 

195. What is TRUE about the results of Dr. Jarvis’s studies? 
 1. They contradict common belief. 
 2. They support previous studies. 
 3. They reveal a decline in knowledge. 
 4. They show old people suffer from memory loss. 
 5. They show depression cannot be counteracted by counseling. 

196. What does “This” (paragraph 2) refer to? 
 1. The damage to intellectual ability 
 2. The accomplishment of mental tasks 
 3. The loss of knowledge and reasoning ability 
 4. The decrease in elderly’s psycho-motor speed 
 5. The knowledge and the reasoning ability 

197. What is the best title for the passage? 
1. Signs of Senility 
2. Loss of Memory in Old People 
3. Mental Functioning of Aging Persons 
4. Decline in Intellectual Ability 
5. Senility in American Society 

198. What can be concluded from Dr. Jarvik's and others' studies? 
1. Incomplete learning results from "loss of memory" 
2. A person's reasoning ability decreases in middle age. 
3. The ability to remember is the same for both old and young. 
4. A person in his 70s can complete mental tasks as fast as when he was in his 30s. 

 5. Psychologists use counselling therapy to help decrease depressed emotional state. 
 

 
 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 58 

Extract 27 

The American Presidential Elections 
The Preliminaries: Long before the elections, potential candidates are busy building 

campaign organizations, raising the millions of dollars it takes to wage a national campaign, 
and trying to catch the interest and attention of the public. All this leads to the day, perhaps 
more than a year in advance of the election, when the candidates formally declare their 
candidacy for the presidency. 

The Primary Elections:  Six or seven months before the election, the two major political 
parties, the Democratic Party and the Republican Party, hold a series of primary elections in 
which their supporters in each state can vote for the candidates of their choice. Candidates 
winning the most votes receive delegates for the national convention when the final selection 
of the party’s nominee takes place. Unsuccessful candidates often withdraw at this point. 

The Conventions: In July and August, still several months before the November 
election, the major parties hold their national conventions. There they select their party’s 
nominee for president and vice president and they decide on the party’s platform (policy). 
Minor parties also hold nominating conventions but their candidates are seldom a significant 
factor in national elections 

The Campaign:  The campaign usually formally ‘kicks off’ in September and the 
candidates tour the country, hold debates, and most importantly, appear on television in their 
attempt to win the support of the voters. 

The Election: The voters go to the polls in early November. Interestingly, they do not 
vote for the candidates directly, but vote instead for ‘electors’ who are pledged to vote for 
certain candidates. States are awarded electors on the basis of their representation in the U.S. 
Congress, so populous states like New York or California will have many more electors than 
sparsely populated states like Vermont or Montana. 

                                                                           ที่มา: เก็งข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 

199. From the passage, the American presidential election ___________ . 
1. takes place two times in every four years 
2. is the prototypical models for other democratic countries 
3. allows citizens to vote for their admired candidates twice 
4. consists of four different stages prior to the November election 
5. begins when candidates appear via media in their attempt to win the voters’  
    support 
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200. Which statement is true about the election? 
 1. In November, the voters are bound to vote for some popular electors. 
 2. State electors are chosen from the current representatives in the Congress.  
 3. The number of the electors depends on the number of each state’s inhabitants. 
 4. The US citizens do not vote for their president directly, but for their candidates. 

5. The elector who receives the highest votes will nominate the candidate for the  
    president. 
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เฉลยแบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

ข้อที ่ ค ำตอบ ข้อที ่ ค ำตอบ ข้อที ่ ค ำตอบ ข้อที ่ ค ำตอบ ข้อที ่ ค ำตอบ  ข้อที ่ ค ำตอบ  ข้อที ่ ค ำตอบ 
1 2 31 4 61 1 91 4 121 1 151 1 181 2 
2 5 32 4 62 5 92 3 122 2 152 4 182 2 
3 2 33 5 63 3 93 1 123 4 153 2 183 5 
4 4 34 5 64 4 94 5 124 3 154 2 184 1 
5 1 35 5 65 2 95 4 125 3 155 2 185 2 
6 2 36 4 66 3 96 2 126 1 156 4 186 2 

7 4 37 3 67 1 97 2 127 5 157 4 187 4 

8 5 38 5 68 4 98 4 128 3 158 4 188 4 

9 4 39 2 69 1 99 2 129 3 159 4 189 4 

10 1 40 3 70 1 100 2 130 2 160 4 190 2 

11 3 41 1 71 4 101 4 131 4 161 1 191 3 

12 1 42 2 72 4 102 2 132 2 162 1 192 4 

13 5 43 3 73 1 103 5 133 3 163 3 193 1 

14 4 44 4 74 3 104 4 134 4 164 3 194 1 

15 3 45 4 75 1 105 4 135 2 165 1 195 1 

16 3 46 3 76 5 106 1 136 4 166 5 196 4 

17 1 47 2 77 1 107 1 137 3 167 1 197 3 

18 1 48 5 78 5 108 4 138 5 168 1 198 3 

19 4 49 1 79 1 109 4 139 1 169 2 199 4 

20 5 50 2 80 3 110 1 140 4 170 4 200 3 

21 3 51 3 81 3 111 4 141 2 171 5   
22 5 52 1 82 2 112 4 142 5 172 4   
23 3 53 4 83 2 113 3 143 4 173 4   
24 3 54 5 84 2 114 5 144 2 174 5   
25 1 55 1 85 2 115 2 145 5 175 1   
26 5 56 1 86 2 116 5 146 2 176 3   
27 2 57 3 87 3 117 2 147 5 177 2   
28 4 58 2 88 2 118 3 148 3 178 4   
29 1 59 1 89 1 119 5 149 2 179 4   
30 2 60 1 90 1 120 2 150 2 180 1   
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วิเครำะห์ตัวชี้วัดแบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

 

  

ข้อที ่ ตวัช้ีวดั ข้อที ่ ตวัช้ีวดั ข้อที ่ ตวัช้ีวดั ข้อที ่ ตวัช้ีวดั ข้อที ่ ตวัช้ีวดั  ข้อที ่ ตวัช้ีวดั  ข้อที ่ ตวัช้ีวดั 
1 1.2.1 31 2.2.1 61 4.2.1 91 1.1.3 121 4.2.1 151 1.1.3 181 3.1.1 
2 1.2.1 32 2.2.1 62 4.2.1 92 1.1.3 122 4.2.1 152 1.1.3 182 3.1.1 
3 1.2.1 33 2.2.1 63 4.2.1 93 1.1.3 123 4.2.1 153 1.1.3 183 1.1.4 
4 1.2.1 34 2.2.1 64 4.2.1 94 1.1.3 124 4.2.1 154 1.1.4 184 1.1.4 
5 1.2.1 35 2.2.1 65 4.2.1 95 1.1.3 125 4.2.1 155 1.1.4 185 3.1.1 
6 1.2.1 36 2.2.1 66 2.2.1 96 1.1.3 126 4.2.1 156 1.1.4 186 3.1.1 

7 1.2.1 37 2.2.1 67 2.2.1 97 1.1.3 127 4.2.1 157 4.1.1 187 3.1.1 

8 1.2.1 38 2.2.1 68 2.2.1 98 1.1.3 128 4.2.1 158 4.1.1 188 3.1.1 

9 1.2.2 39 2.2.1 69 2.2.1 99 1.1.3 129 4.2.1 159 4.1.1 189 3.1.1 

10 1.2.5 40 2.2.1 70 2.2.1 100 2.1.1 130 4.2.1 160 4.1.1 190 3.1.1 

11 1.2.1 41 2.2.1 71 2.2.1 101 2.1.1 131 4.2.1 161 4.1.1 191 3.1.1 

12 1.2.1 42 2.2.1 72 2.2.1 102 2.1.1 132 4.2.1 162 4.1.1 192 3.1.1 

13 1.2.2 43 2.2.1 73 2.2.1 103 2.1.1 133 4.2.1 163 4.1.1 193 3.1.1 

14 1.2.1 44 2.2.1 74 2.2.1 104 2.1.1 134 4.2.1 164 4.1.1 194 3.1.1 

15 1.2.1 45 2.2.1 75 2.2.1 105 2.1.1 135 4.2.1 165 4.1.1 195 3.1.1 

16 1.2.1 46 2.2.1 76 2.2.1 106 1.3.1 136 4.2.1 166 4.1.1 196 3.1.1 

17 1.2.3 47 2.2.1 77 2.2.1 107 1.3.1 137 4.2.1 167 4.2.1 197 3.1.1 

18 1.2.1 48 2.2.1 78 2.2.1 108 1.3.1 138 4.2.1 168 4.2.1 198 3.1.1 

19 1.2.1 49 2.2.1 79 2.2.1 109 1.3.1 139 4.2.1 169 3.1.1 199 3.1.1 

20 1.2.5 50 2.2.1 80 2.2.1 110 1.3.1 140 4.2.1 170 3.1.1 200 3.1.1 

21 2.1.1 51 4.2.1 81 2.2.1 111 1.3.1 141 4.2.1 171 3.1.1   
22 2.1.1 52 4.2.1 82 2.2.1 112 4.2.1 142 1.1.3 172 2.1.1   
23 4.1.1 53 4.2.1 83 2.2.1 113 4.2.1 143 1.1.3 173 2.1.1   
24 4.1.1 54 4.2.1 84 2.2.1 114 4.2.1 144 1.1.3 174 1.1.4   
25 4.1.1 55 4.2.1 85 2.2.1 115 4.2.1 145 1.1.3 175 1.1.4   
26 4.1.1 56 4.2.1 86 2.2.1 116 4.2.1 146 1.1.3 176 3.1.1   
27 4.1.1 57 4.2.1 87 2.2.1 117 4.2.1 147 1.1.3 177 3.1.1   
28 4.1.1 58 4.2.1 88 2.2.1 118 4.2.1 148 1.1.3 178 3.1.1   
29 4.1.1 59 4.2.1 89 2.2.1 119 4.2.1 149 1.1.3 179 3.1.1   
30 4.1.1 60 4.2.1 90 2.2.1 120 4.2.1 150 1.1.3 180 3.1.1   
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อธิบำยค ำตอบแบบฝึกทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 
 

สถำนกำรณ:์ Jennifer และ Grant ก ำลังคุยกันที่ตลำดนัด (flea market) (1-2) 
Jennifer: ______(1)______  เกิดอะไรขึ้นกับรายงานอากาศ ฉันเข้าใจว่าอากาศเย็นมันผ่านไปแล้วนะ  

        Grant: ฉันก็คิดเช่นนั้น ฉันอ่านจากอินเตอร์เน็ตเมื่อเช้า    
          Jennifer: ฉันเดาว่าลมหนาวคงท าให้อุณหภูมิต่ าลงแน่ 
              Grant: เราเข้าข้างในกันไหม ฉันรู้สึกเหมือน ______(2)_______ 

1. ตอบข้อ 2  It’s freezing! อากาศข้างนอกหนาวจัดเลย 
ข้อ 1 What a beautiful day! ช่างเป็นวันที่อากาศดีอะไรอย่างนี้  
ข้อ 3 What’s the weather like? อากาศเป็นอย่างไร 
ข้อ 4 It’s quite fresh! อากาศค่อนข้างสดชื่นนะ 
ข้อ 5 It’s a bit sultry! อากาศร้อนอบอ้าวไปหน่อยนะ  

 2. ตอบข้อ 5 my toes are starting to go numb นิ้วหัวแม่เท้าของฉันเริ่มชา 
ข้อ 1 I’m being melt  ฉันก าลังละลาย 

            ข้อ 2 my heart stops breathing หัวใจฉันหยุดเต้น  
            ข้อ 3 it’s time to have something cold ได้เวลากินอะไรเย็นๆแล้ว  
            ข้อ 4 somebody’s calling me to go out ใครบางคนเรียกฉันออกไปข้างนอก  

สถำนกำรณ:์ Adriana กับ Alex คุยกันที่มหำวิทยำลัย  (3-4) 
Adriana: นี่ เธอดูท่าทางกังวลใจ  ______(3)_______ 

          Alex: เรื่องสอบปลายภาค  ______(4)_______  
Adriana: อย่ากังวลไปเลย ยังเหลือเวลาอีก 3 วัน. 

          Alex: ก็ใช่ แต่ฉันต้องส่งรายงานอีก 3 ฉบับภายใน 2 วันนี้ 

3. ตอบข้อ 2  What’s on your mind? เธอคิดอะไรอยู่ในใจ 
ข้อ 1 What is your schedule?  ตารางเรียนเธอคืออะไร 

   ข้อ 3 How’s life treating you?  เธอสบายดีไหม 
ข้อ 4 How have you been doing? เธอสบายดีไหม 
ข้อ 5 How is your performance at school? การเรียนเธอเป็นอย่างไรที่โรงเรียน 

 4. ตอบข้อ 4  I’m not fully prepared for it.  ฉันไม่ได้เตรียมตัวสอบเต็มที่เลย 
ข้อ 1 I can’t wait. ฉันรอไม่ไหวแล้ว 
ข้อ 2 It’s in the morning. การสอบเป็นตอนเช้า 
ข้อ 3 I know it’s going to be easy. ฉันรู้การสอบมันจะง่าย 
ข้อ 5 I don’t think it’s too hard for me. ฉันไม่คิดว่ามันจะยากเกินไปส าหรับฉัน             

 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 63 

สถำนกำรณ:์ Peter กับ Gail ก ำลังเดินอยู่บนทำงเท้ำ  (จำกบทสนทนำมีเหตุกำรณ์ อุบัติเหตุ 
                รถชนกันอยู่บนถนน (5-7) 
Peter: เฮ้ นั่น! _________(5)_________  

     Gail: มีใครบาดเจ็บไหม 
Peter: ฉันไม่รู้ เราโทร 191 กันเถอะ …ฮัลโหล? ผมขอแจ้งเหตุรถชนกันใกล้ๆกับไปรษณีย์ 

                    ที่ถนนพหลโยธินฝครับ  
            _________(6)_________  ใช่ครับ พ่ึงเกิดขึ้น ตกลงครับ Bye. 
     Gail:  _________(7)_________  

Peter: เขาบอกว่าจะส่งรถพยาบาลและรถต ารวจมาเดี๋ยวนี้ 
     Gail: ดี พวกเขาก าลังมาแล้ว หวังว่าผู้ชายคนนั้นคงไม่บาดเจ็บหนัก 

Peter: ฉันรู้ เธอต้องระวังนะเวลาขับรถ 

5. ตอบข้อ 1   That car just ran a red light and hit that truck! รถคันนั้นฝ่าไฟแดงและชนกับรถบรรทุก 
ข้อ 2  I think that car doesn’t stop for the red light! ฉันคิดว่ารถคันนั้นไม่หยุดไฟแดง 
ข้อ 3  That car is hitting the truck soon! รถคันนั้นจะชนรถบรรทุกไวๆนี้ 
ข้อ 4  Do you think it’s the accident? เธอคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุไหม 
ข้อ 5  Look at that car and a truck! ดูรถคันนั้นกับรถบรรทุก 

 6. ตอบข้อ 2   It looks like a man is hurt. ดูเหมือนมีผู้ชายบาดเจ็บคนหนึ่ง 
    ข้อ 1  I can’t see anything. ผมไม่เห็นอะไรเลยครับ  

ข้อ 3  I should take them to the clinic. ผมควรจะพาพวกเขาไปคลีนิค 
ข้อ 4  Is there the hospital near here? มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้แถวนี้ไหม 
ข้อ 5  May I talk to the rescuer? ผมขอพูดกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยครับ 

7. ตอบข้อ 4   What did they say? พวกเขาบอกว่าอะไร 
    ข้อ 1  Why did it take so long? ท าไมนานจัง 

ข้อ 2  How can we help them? เราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร 
ข้อ 3  Was everything alright? ทุกอย่างเรียบร้อยไหม 
ข้อ 5  What’s wrong? มีอะไรผิดปกติหรือ  

สถำนกำรณ:์ Mana สังเกตเห็นว่ำ Prang ดูเหมือนไม่สบำย  (8-10) 
  Mana: เธอดูหน้าซีดนะ  ______(8)______  
  Prang: ฉันปวดศีรษะมากและมีไข้สูง 
  Mana: ฟังดูเหมือนเธอป่วยหนักนะ  ______(9)______ . เธออาจจะมีเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1  
  Prang: ______(10)______. ฉันไอมากๆตลอดเลยด้วย 
  Mana: นี่ ใส่ผ้าปิดปากซะ ฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลย 
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8. ตอบข้อ 5  What’s wrong? เธอเป็นอะไร (ไม่สบายหรือเปล่า) 
ข้อ 1 You didn’t have breakfast, did you? เธอไม่ได้ทานอาหารเช้าใช่ไหม 
ข้อ 2 What have you been doing? เธอไปท าอะไรมา 
ข้อ 3 You should have a rest. เธอควรพักผ่อน 
ข้อ 4 Did you see the doctor?  เธอได้ไปหาหมอไหม 

 9. ตอบข้อ 4  You should see the doctor. เธอควรไปหาหมอ 
ข้อ 1 Please be careful, it’s very dangerous. โปรดระมัดระวัง มันอันตรายมาก  
ข้อ 2 You should stay home and have a rest. เธอควรจะอยู่บ้านและพักผ่อน 
ข้อ 3 Exercise regularly makes you healthy. ออกก าลังกายเป็นประจ าจะท าให้เธอมีสุขภาพดี  
ข้อ 5 It’s infective disease. มันเป็นโรคติดต่อ 

 10. ตอบข้อ 1  It’s possible. มันเป็นไปได้  
ข้อ 2 It’s up to you. ขึ้นอยู่กับเธอ 
ข้อ 3 I don’t think so. ฉันไม่คิดเช่นนั้น 
ข้อ 4 I cannot stand it.  ฉันทนมันไม่ได้ 
ข้อ 5 If you don’t mind. ถ้าเธอไม่รังเกียจ 

สถำนกำรณ:์ Alisa ไปเข้ำรับกำรสัมภำษณ์เข้ำท ำงำน (11-15) 
Interviewer: สวัสดีครับ เชิญนั่ง 

                   Alisa: _______(11)________ 
Interviewer: คุณสบายดีไหม          

                   Alisa: ฉันสบายดี ขอบคุณค่ะ 
Interviewer: _______(12)________ 

                    Alisa: ไม่ค่ะท่าน ฉันไม่มีปัญหาอะไรเลย 
Interviewer: _______(13)________  

                    Alisa: ฉันจบจาก ABAC เมื่อปี 2009 ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ค่ะ 
Interviewer: _______(14)________  

                    Alisa: มีค่ะ ฉันเรียนต่อปริญญาโทวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจบแล้วค่ะ  
Interviewer: _______(15)________ 

                    Alisa: หลังจากจบจากธรรมศาสตร์ ฉันท างานที่กันตนาสตูดิโอ 1 ปีในต าแหน่งประชาสัมพันธ์ค่ะ 

11. ตอบข้อ 3 Thank you. ขอบคุณค่ะ 
             ข้อ 1 My pleasure. ด้วยความยินดี 
    ข้อ 2 I’m alright. ฉันสบายดี 

   ข้อ 4 That’s what I want. นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ 
   ข้อ 5 That’s very kind of you. เป็นความกรุณาของคุณมาก 
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12. ตอบข้อ 1 Did you have any problems finding us? คุณมีปัญหาในการหา(บริษัท)เราไหม 
   ข้อ 2 Are there any troubles working with us? มีปัญหาในการท างานกับเราไหม 
   ข้อ 3 Do you think you’re suitable for this job? คุณคิดว่าคุณเหมาะกับงานนี้ไหม 
   ข้อ 4 Did you get a high salary before coming to us? คุณได้เงินเดือนสูงไหมก่อนมาหาเรา 

        ข้อ 5 Could you please explain about your problems? โปรดอธิบายเกี่ยวกับปัญหาของคุณ 

 13. ตอบข้อ 5  Could you tell me a little about your educational background?  
                     บอกประวัติการศึกษาของคุณสั้นๆ ได้ไหม 

   ข้อ 1 Where did you graduate from? คุณเรียนจบมาจากไหน   
   ข้อ 2 Have you got a degree in Journalism? คุณได้จบปริญญาตรีวารสารศาสตร์ไหม 
   ข้อ 3 What kind of job did you use to work? คุณเคยท างานประเภทไหน 
   ข้อ 4 Did you graduate from the private university? คุณจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนใช่ไหม 

 14. ตอบข้อ 4 Any post-graduate degrees? ได้เรียนต่อหลังจบปริญญาตรีไหม 
   ข้อ 1 What course did you take before graduation?  คุณเรียนอะไรก่อนการเรียนจบ 
   ข้อ 2 What degree have you got after that? คุณได้วุฒิอะไรหลังจากนั้น 
   ข้อ 3 Are you interested in master degree? คุณสนใจปริญญาโทไหม  
   ข้อ 5 Is that all? หมดเท่านี้ใช่ไหม 

  15. ตอบข้อ 3  How about your working experience? ประสบการณ์การท างานของคุณเป็นอย่างไร 
    ข้อ 1 Why do you want this job? คุณต้องการท างานนี้ไหม  
    ข้อ 2 What was your last position? ต าแหน่งงานสุดท้ายของคุณคืออะไร 
    ข้อ 4 Have you ever worked in a studio before? คุณเคยท างานในสตูดิโอมาก่อนไหม 
    ข้อ 5 You used to work at Kantana Studio, didn’t you?  

             คุณเคยท างานที่กันตนาสตูดิโอใช่ไหม 

สถำนกำรณ:์ Tom ชวน Ann ไปข้ำงนอกด้วยกันในวันสุดสัปดำห์ (คุยกันอยู่ท่ีท ำงำน) (16-20) 
Tom: _________(16)_________ 
 Ann: แน่นอน เธออยากจะท าอะไรล่ะ 
Tom: ไปดูหนังกันดีไหม 
 Ann: _________(17)_________ 
Tom: ท าไมเราไม่ไปทานอาหารมื้อค่ าด้วยกันที่ไหนสักแห่งวันอาทิตย์ล่ะ 

   Ann: น่าสนใจนะ _________(18)_________  
Tom: เออ ฉันมีร้านโปรดอยู่ร้านหนึ่ง ‘ซ้งโภชนา’ 

   Ann: อืมม..ซ้งโภชนาเหรอ_________(19)_________  
Tom: จีน แต่ถ้าเธอไม่ชอบเราไปร้านอื่นก็ได้ 
 Ann: ไม่ ไม่เป็นไร _________(20)_________ 
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16. ตอบข้อ 3  Would you like to get together this weekend?  
           เธออยากจะไปไหนด้วยกันไหมสุดสัปดาห์นี้ 

             ข้อ 1 We should go somewhere together. เราควรจะไปที่ไหนด้วยกันสักแห่งนะ 
  ข้อ 2 I’ll take you out for dinner tomorrow. ฉันจะพาเธอไปทานอาหารมื้อค าพรุ่งนี้ 
  ข้อ 4  Would you mind going to the cinema with me? เธอจะรังเกียจที่จะไปดูหนังกับฉันไหม 
  ข้อ 5 Could you please pick me up this weekend? กรุณาไปรับฉันได้ไหมสุดสัปดาห์นี้ 

 17. ตอบข้อ 1  I don’t want to see the movie. ฉันไม่อยากดูหนัง  
   ข้อ 2 I’m waiting for my favorite film on. ฉันก าลังรอหนังเรื่องโปรดอยู่ 
   ข้อ 3 I’m afraid I can’t go anywhere.  ฉันเกรงว่าฉันคงไปไหนไม่ได้ 
   ข้อ 4 I don’t want to bother you. ฉันไม่อยากรบกวนเธอ 
   ข้อ 5 I’m fond of seeing the movie. ฉันชอบการดูหนัง 

 18. ตอบข้อ 1  Do you have any particular restaurant in mind? เธอมีร้านอาหารใดในใจไหม 
  ข้อ 2 I think Song Pochana is the best. ฉันคิดว่าร้านซ้งโภชนาดีที่สุด   
   ข้อ 3 Let’s go to the Thai restaurant. เราไปร้านอาหารไทยกันเถอะ 

        ข้อ 4 Where will we meet this weekend? เราจะพบกันที่ไหนสุดสัปดาห์นี้  
        ข้อ 5 How should we go? เราควรจะไปอย่างไร 

 19. ตอบข้อ 4 What kind of food do they serve there? ที่นั่นเขาเสิร์ฟอาหารประเภทใด 
   ข้อ 1 What nationality is the owner? เจ้าของร้านสัญชาติอะไร 

        ข้อ 2 What language do the waiters speak? พนักงานเสิร์ฟพูดภาษาอะไร 
   ข้อ 3 What kind of food are you allergic to? อาหารชนิดใดที่เธอแพ้ 
   ข้อ 5 Do you know what my favorite food is? เธอรู้ไหมวา่อาหารโปรดของฉันคืออะไร 

20. ตอบข้อ 5  I love Chinese food. ฉันชอบอาหารจีน 
   ข้อ 1 It’s a good idea. มันเป็นความคิดที่ดี 
   ข้อ 2 I’m not hungry at all. ฉันไม่หิวเลย 
   ข้อ 3 I guarantee, it’s the best. ฉันรับรอง มันดีที่สุด 

      ข้อ 4 That’s a bit expensive. นั่นแพงไปหน่อยนะ 

21. ตอบข้อ 3   I’ll keep my fingers crossed. ฉันขอภาวนาให้เธอโชคดี 
จากสถานการณ์ เพื่อนของคุณจะต้องไปสอบสัมภาษณ์งานในวันจันทร์ที่จะมาถึง  

          คุณต้องการจะอวยพรให้เพื่อนโชคดี คุณจึงพูดกับเพ่ือนว่า........ 
ข้อ 1 It’s not a big deal, isn’t it?  มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่นะ จริงไหม ? 
ข้อ 2 It’s not the end of the world.  มันไม่ใช่จุดจบของโลกหรอกนะ อย่าคิดมากไปเลย   

                  (ใช้ส าหรับปลอบใจ) 
ข้อ 4 I’m breathing down your neck. ฉันจะเฝ้าดูคุณอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตาเลย 
ข้อ 5 Make hay while the sun shines. น้ าขึ้นให้รีบตัก อย่ารอจนสายเกินไป 
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22. ตอบข้อ 5  No pain, no gain ไม่ยอมล าบาก ก็ไม่มีวันได้มา 
                      จากสถานการณ์ คุณพ่อก าลังสอนลูกชายของเขาว่า “ ถ้าไม่ล าบากก็ย่อมไม่ประสบ 
                    กับความส าเร็จ”ส านวนที่มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายนี้คือ No pain, no gain.  

ข้อ 1 All work and no play make Jack a dull boy. ท าแต่งาน ไม่เล่นสนุกเลย  
       ท าให้เป็นคนน่าเบื่อ (ไม่มีใครอยากสมาคมด้วย) 
ข้อ 2 Time and Tide waits for no man. วันเวลาไม่เคยคอยใคร 
ข้อ 3 Take time to smell the flowers. ให้เวลากับความสุขของตนเองบ้าง 
ข้อ 4 Curiosity killed the cat. ความอยากรู้อยากเห็นจนเกินเหตุก็อาจเป็นอันตรายได้ 

23. ตอบข้อ 3  I think you are going to have a marvelous time in Ayutthaya. ฉันคิดว่าคุณควร 
                     ไปเที่ยวอยุธยา  
  จากสถานการณ์ เพ่ือนต้องการให้คุณแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด คุณจึงพูดว่า ... 

ข้อ 1 Don’t bother me! I have no idea. อย่ายุ่งกับฉัน ฉันไม่รู้ 
ข้อ 2 Shall we have a party next Sunday?  เราควรจัดงานปาร์ตี้วันอาทิตย์หน้าดีไหม 
ข้อ 4 Go to the airport and board the first plane you can find. ไปสนามบินและ 

          ขึ้นเที่ยวบินแรกท่ีคุณหาได้ 
ข้อ 5 Are you available for my schedule?  คุณมีเวลาว่างไหม 

24. ตอบข้อ 3 It didn’t come up to my expectation. มันไม่เป็นไปตามท่ีฉันคาดหวัง 
จากสถานการณ์ สัปดาห์ที่แล้วคุณไปดูคอนเสิร์ต แต่รู้สึกผิดหวัง วันนี้ที่โรงเรียนคุณเล่าให้ 
เพ่ือนฟังว่า ... 
ข้อ 1 It was wonderful. มันเยี่ยมมาก 
ข้อ 2 Have a great time. ขอให้สนุก 
ข้อ 4 I didn’t like it, it was too crowded. ฉันไม่ชอบเลย คนเยอะมาก 
ข้อ 5 It was awful as you didn’t come with me. มันแย่มากที่คุณไม่ไปกับฉัน 

25. ตอบข้อ 1 What is Bella like? Bella เป็นคนแบบใด 
จากสถานการณ์ คุณต้องการรู้ว่า Bella ซึ่งเป็นเพ่ือนใหม่เป็นคนอย่างไร คุณจึงไปถามว่า ... 
ข้อ 2 What does Bella like?  Bella ชอบอะไร 
ข้อ 3 How does Bella like?  Bella ชอบอย่างไร 
ข้อ 4 How does Bella feel like?  Bella รู้สึกอย่างไร 
ข้อ 5 What does Bella look like?  Bella รูปร่างหน้าตาอย่างไร 
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26. ตอบข้อ 5  This is a nice T-shirt but it doesn't fit me, so I would like to change it please.  
เสื้อยืดตัวนี้สวยแต่ไม่พอดีกับฉัน ฉันต้องการเปลี่ยนได้ไหม 
จากสถานการณ์ เสื้อยืดที่เพ่ือนซื้อให้คุณตัวใหญ่ไป คุณจึงน าไปเปลี่ยนที่ร้านและพูดอย่าง
สุภาพว่า ... 
ข้อ 1 You have this T-shirt in a smaller size? คุณมีเสื้อยืดตัวเล็กกว่านี้ไหมd 
ข้อ 2 You'd better change this T-shirt or I'll call the police. คุณควรเปลี่ยนให้ฉัน 
        หรือจะให้ฉันแจ้งต ารวจ 
ข้อ 3 This T-shirt is too big for my friend. Please give me a new one.  
        เสื้อตัวใหญ่เกินไปส าหรับเพื่อนฉัน กรุณาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฉัน 
ข้อ 4 Do you think this T-shirt is too big for me? If so, I want to change it.  
       คุณคิดว่าเสื้อตัวใหญ่ส าหรับฉันใช่ไหม ดังนั้นฉันขอเปลี่ยน 

27. ตอบข้อ 2   Hope you recover soon. ขอให้คุณหายป่วยเร็วๆ 
จากสถานการณ์ Tim ก าลังไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เขาจึงพูดว่า ... 
ข้อ 1 Happy anniversary. สุขสันต์วันครบรอบ 
ข้อ 3 Take it easy. Time flies. ใจเย็น เวลาผ่านไปอย่างเร็ว 
ข้อ 4 I’m so excited for you. ฉันตื่นเต้น 
ข้อ 5 Have an awful time here. ช่างเป็นเวลาที่แย่จริงๆ  

28. ตอบข้อ 4  I'm afraid I have to cancel my appointment with the doctor.  ผมเกรงว่าต้องขอ 
   ยกเลิกนัดกับคุณหมอ 

จากสถานการณ์ คุณได้รับโทรศัพท์ให้ไปประชุมส าคัญ ท าให้ไม่สามารถไปพบแพทย์ตามนัดได้ 
คุณจึงโทรศัพท์ไปหาเลขาของคุณหมอและพูดว่า ... 
ข้อ 1 Tell the doctor to telephone me when he returns บอกให้คุณหมอโทรกลับ 
       หาฉันเมื่อเขากลับมา 
ข้อ 2 Concerning my appointment,’ I'll be late for some time. ตามท่ีนัดกับ 

          คุณหมอไว้ ฉันจะมาสาย 
ข้อ 3 I think many patients will cancel their appointments today. ฉันคิดว่าคนไข้ 

          หลายคนจะยกเลิกนัดวันนี้ 
ข้อ 5 I'm sure the doctor has left a message to you, concerning my  

          appointment.  ฉันมั่นใจว่าคุณหมอฝากข้อความเกี่ยวกับนัดหมายของฉัน 
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29. ตอบข้อ 1  I'm really very impressed with your paintings ฉันประทับใจภาพวาดของคุณมาก 
จากสถานการณ์ คุณอยู่ในงานแสดงผลงานศิลปะ และพบกับศิลปินวาดภาพ คุณต้องการ 
ชื่นชมผลงานของเขา คุณจึงพูดว่า ... 
ข้อ 2 I like your works but I don't like you at all. ฉันชอบงานของคุณแต่ฉันไม่ชอบ 
       คุณเลย 
ข้อ 3 I understand most of your paintings are for sale. ฉันเข้าใจว่าภาพวาด 
       ส่วนใหญ่ของคุณมีไว้ขาย 
ข้อ 4 My father has bought one of your earlier paintings พ่อของฉันได้ซื้อภาพวาด 
       ของคุณก่อนหน้านี้ไป 1 ภาพ  
ข้อ 5 You must have at least over forty paintings on exhibition. คุณต้องมี 
       ภาพวาดอย่างน้อย 40 ภาพในงานนิทรรศการนี้ 

30. ตอบข้อ 2 Wonderful! You are a great cook. เยี่ยม คุณเป็นแม่ครัวที่เยี่ยมมาก 
จากสถานการณ์ Lisa เชิญคุณไปรับประทานอาหารเย็น คุณชอบอาหารที่เธอท า คุณจึงพูดว่า ... 
ข้อ 1 Make yourself at home. ท าตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านคุณเอง 
ข้อ 3 Well. It looks good, but I’m on a diet. ดีจัง มันดูน่าอร่อยแต่ฉันลดน้ าหนักอยู่ 
ข้อ 4 I like your dress; you really look gorgeous in it. ฉันชอบชุดเดรสของคุณ  
       คุณสวยมาก 
ข้อ 5 It looks delicious. You should invite me again. อาหารดูน่าอร่อย คุณควร 
       ชวนฉันมาอีกครั้ง 

31. ตอบข้อ 4  would have seen 
จากโจทย์เป็นประโยคเงื่อนไข ชนิดที่ 3 โครงสร้างคือ If + past perfect ( had + past  
participle), would + have  + past participle  

       ข้อ 1 saw (V2) 
       ข้อ 2 had seen (had + past participle) 
       ข้อ 3 had been seeing (had + past participle + present participle) 
       ข้อ 5 would have been seeing (would + have + past participle + present  
                             participle) 

32. ตอบข้อ 4  either, or   ไม่อย่างใด ก็อย่างหนึ่ง   
จากโจทย์กล่าวถึง “เกมจ านวนมากดาวน์โหลดมาจาก  ______ the Apple App Store 
_______ Google Play ทั้งสองแอพพลิเคชั่นเริ่มเปิดให้ใช้ในปี ค.ศ.2008 
 (ไม่ the Apple App Store ก็ Google Play) เหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 
ข้อ 1 neither, nor แปลว่า ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง / ไม่ใช่สิ่งแรกและไม่ใช่สิ่งที่สอง   
       ซึ่งความหมายขัดแย้งกับข้อความที่ตามมา 

           ข้อ 2 as, though ความหมายไม่สอดคล้องกับบริบท 
              as ให้ความหมายเชิงบอกเหตุผล เพราะว่า…, ด้วยเหตุว่า…= because  
               as ใช้พูดเมื่อมีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน พร้อมกัน โดยให้ความหมายว่า  
                 เมื่อ…, ในขณะที่…though แปลว่า ถึงแม้ว่า, แม้ว่า ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน 
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           ข้อ 3 so, that ความหมายไม่สอดคล้องกับบริบท 
                 so แปลว่า ดังนั้น เป็นสันธาน ใช้เชื่อมเพ่ือแสดงผลลัพธ์ (result) 
                  that  เป็น relative pronoun และ determiner  

           ข้อ 5 provided that, ความหมายไม่สอดคล้องกับบริบท  
                            provided that แปลว่า ถ้า, แม้ เป็นสันธาน ใช้เชื่อมประโยค  

33. ตอบข้อ 5   Where they got the idea from 
จากโจทย์ข้อนี้ใจความยังไม่สมบูรณ์เพราะขาดประธานตามโครงสร้าง _______+ (still) + 
verb+object  “Where they got the idea from” เป็น noun clause ท าหน้าที่เสมือน
ค านาม ใช้เป็นประธานของประโยค ลักษณะของ noun clause    จะข้ึนต้นประโยคด้วย
ประโยคต่อไปนี้  question words /that /if /whether 
ข้อ 1 How can they beat us เรียงค าแบบประโยคค าถาม  
ข้อ 2 He got selected president เรียงค าแบบประโยคบอกเล่า สมบูรณ์แล้ว 
ข้อ 3 When are they telling me เรียงค าแบบประโยคค าถาม 
ข้อ 4 He has got a lot of money เรียงค าแบบประโยคบอกเล่า สมบูรณ์แล้ว 

34. ตอบข้อ 5  had her deported = หล่อนถูกเนรเทศ โดย The authorities  
                     จากโจทย์เปน็เรื่องการใช้ค ากริยารูป Causative ซึ่งมีวิธีใช้ดังนี้ 

1. ใช้ในความหมาย ใช้หรือบอกให้ใครท าอะไร จะใช้โครงสร้าง 
- have someone DO something  หรือ  
- get someone to DO something ตัวอย่างเช่น 

I usually have my husband wash the car.=  
I usually get   my husband to wash the car.  
หมายถึง ฉันใช้ให้สามีล้างรถ 

2. ใช้ในความหมาย มีอะไร / เอาอะไร ให้คนอ่ืนท า จะใช้โครงสร้าง 
-    have something  DONE  หรือ  
-    get something DONE   ตัวอย่างเช่น 
     I’m going to have my car washed.=  
     I’m going to get my car washed. 

หมายถึง ฉันจะเอารถไปล้าง (ประธานไม่ได้เป็นผู้ล้างเองแต่ใช้บริการจากท่ีอ่ืน) 
3.  to get someone to do something เช่น I have my husband wash the car. 

หรือ 2. to have/to get something done ซึ่งมีความหมายว่า เอาอะไรไปให้คนอ่ืน
ท า เช่น I'm going to have my car washed. ฉันจะเอารถไปล้าง 

      แต่จากโจทย์ ค ากริยาคือ to deport = เนรเทศ, ไล่ออก 'her' ซึ่งแม้ว่าจะเป็นบุคคล
(someone) แต่ไม่สามารถเนรเทศตนเองได้ ผู้เนรเทศคือเจ้าหน้าที่( the authorities) 
ดังนั้น deported จึงต้องใช้โครงสร้างเดียวกับ to have something done ความหมายของ
ประโยคนี้คือ เจ้าหน้าที่เนรเทศหล่อนในทันทีที่ทราบว่าหล่อนมาอยู่ที่นั่นอย่างผิดกฎหมาย 
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35. ตอบข้อ 5  had been offered / would be completed 
จากโจทย์เป็นประโยคเงื่อนไข ค าตอบข้อนี้ เป็นการน า conditional sentences สองแบบ
มาผสมกัน ใช้เวลาพูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นความจริงในอดีตที่มีความสัมพันธ์กับปัจจุบัน  

โครงสร้างคือ If + past perfect (had + past participle), would + infinitive แต่ verb 
ทั้งสองค า อยู่ในรูปของ passive voice (be + V3) ให้ความหมายเหมาะสมกับบริบท “ถ้า
ได้รับความช่วยเหลือ (ความช่วยเหลือถูกให้) ทันเวลา (ในอดีต) การทดลองคงจะ(ถูกท าให้) 
ประสบความส าเร็จในบ่ายพรุ่งนี้ (อนาคต)” 

36. ตอบข้อ 4  will have been learning จากโจทย์ต้องใช้ Future perfect continuous tense ที่ใช้พูด 
ถึงเหตุการณ์หรือการกระท าที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จส้นสมบูรณ์ในขณะที่พูด แต่จะเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์ในอนาคต โดยปกติจะมี for+จ านวนเวลาอยู่ในประโยค จากความหมายของ
ประโยค When I finish this course, I will have been learning English for twenty 
years. หมายความว่า เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ ก็เท่ากับว่าฉันได้เรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว 20 ปี 
ส่วนค าตอบข้อ 2,3, และ 5 ใช้ไม่ได้เพราะ would เป็นกริยาช่องที่ 2 ซึ่งใช้กับเหตุการณ์    
ในอดีต ส่วนข้อที่ 1 ใช้ไม่ได้เพราะ will ใช้บอกความตั้งใจและบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น    
ในอนาคต 

37. ตอบข้อ 3  As soon as my roommate entered the room,  
จากโจทย์ “My roommate walked into the room. Immediately, I knew that  
something was wrong.” “เพ่ือนร่วมห้องของฉันเดินเข้าไปในห้อง ฉันรู้ทันทีเลยว่าบางสิ่ง
บางอย่างผิดปกติ” เป็น 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือใกล้เคียงจนเกือบพร้อมกัน สังเกต
จากค า Immediately ค าเชื่อม as soon as จึงเหมาะสม 

   as soon as: (เมื่อ = when) แต่ใช้ความหมายฉับพลันกว่า when 

38. ตอบข้อ 5  on the other hand  ในทางตรงข้าม 
จากโจทย์ Most people need about eight hours of sleeping every day. A few 
people, ______________, need only four hours of sleeping. คนส่วนใหญ่ต้องการ
เวลานอนประมาณ 8 ชั่วโมงทุกวัน  คนส่วนน้อย________ต้องการเวลานอนแค่ 4 ชั่วโมง 

              ทั้ง 2 ประโยค มีความขัดแย้งกัน 
            ข้อ 1 due to น าหน้าค าหรือกลุ่มค าที่บอกเหตุ 
  ข้อ 2 hence ใช้เชื่อมประโยค น าหน้าประโยคท่ีบอกผล 

ข้อ 3 because ใช้เชื่อมประโยค น าหน้าประโยคเพ่ือบอกเหตุผล 
ข้อ 4 therefore ใช้เชื่อมประโยค น าหน้าประโยคท่ีบอกผล 

39. ตอบข้อ 2  is bothering  ตอบ  เพราะจากโจทย์ ที่รัก..คุณดูราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างก าลังสร้าง 
ความร าคาญ มีปัญหาอะไรหรือเปล่า as if หรือ as though แปลว่า เหมือนว่า ราวกับว่า  
ซึ่งเป็นค าอธิบายสิ่งหรือสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้  
1.  โครงสร้าง   S + V1 + as if + S + V1 โครงสร้างประโยคใช้ใน สถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ (condition/situation) ที่เป็นจริงหรือมีความเป็นไปได้  
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He looks as if he knows the answer. = เขาดูเหมือนว่าเขารู้ค าตอบจริงๆ (เมื่อผู้ฟังได้
ยินประโยคนี้จะเข้าใจทันทีว่าเขารู้ค าตอบจริงๆด้วย)  
2.  โครงสร้าง   S + V + as if + S + V2 โครงสร้างประโยคใช้ใน สถานการณ์หรือเหตุการณ์ 
ที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบัน  
He looks as if he knew the answer.= เขาดูเหมือนว่าเขารู้ค าตอบ (เมื่อผู้ฟังได้ยิน
ประโยคนี้จะเข้าใจทันทีว่าไม่เป็นความจริง เขาไม่รู้ค าตอบ) 
3.  โครงสร้าง   S + V + as if + S + had +V3  ใช้ใน สถานการณ์หรือเหตุการณ์ ที่ตรง
ข้ามกับความเป็นจริงในอดีต  
John seems as if he hadn’t slept for days = John ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้นอนมา 
หลายวันแล้ว  (ในการพูดประโยคนี้ผู้พูดต้องการบอกว่า John ได้นอนในหลายๆวันที่ผ่านมา
แต่เขาดูเหมือนไม่ได้นอนเท่านั้น) 

40. ตอบข้อ 3  provided that ถ้า  
จากโจทย์กล่าวว่า สัตว์ประเภทนี้สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ในพ้ืนที่ที่มีอาหารน้อย  ถ้าหากว่า 
อาหารเหล่านั้นมีพลังงานสูง กล่าวคือ เราสามารถใช้ provided that แทน if ในประโยค if 
clause ได้ โดยมีรูปแบบการใช้เดียวกันกับ if 
ข้อ 1 whether หรือไม่ 

          ข้อ 2 so that ดังนั้น          
ข้อ 4 because เพราะว่า         
ข้อ 5 if so ดังนั้น 

41. ตอบข้อ 1  amazed  ทึ่ง  
to amaze เป็นค ากริยาในกลุ่มของ verbs of feeling กลุ่มเดียวกับ to interest / to 
please / to disappoint … ที่มีความหมายว่า ท าให้ …  
จากประโยคนี้ amaze แปลว่า  ท าให้ทึ่ง ท าให้ประหลาดใจ เวลาใช้ต้องตามด้วยกรรมเสมอ 
ข้อ 2 amaze  ท าให้ทึ่ง ท าให้ประหลาดใจ เวลาใช้ต้องตามด้วยกรรม  มีความหมายว่า  

                  ประธานท าให้ กรรม … 
ข้อ 3 to be + amazing  น่าทึ่ง น่าประหลาดใจ มีความหมายว่า ประธาน เป็นคน หรือ    
         เป็นสิ่งที่น่า …และไม่ตามด้วย preposition 
ข้อ 4 และ ข้อ 5 to be amazed + at/by มีความหมายว่า ประธานรู้สึกทึ่ง ประธานต้อง 

                 เป็นสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้น 
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42. ตอบข้อ 2  removed 
'it' หมายถึง one of my wisdom teeth (ฟันกราม) ความหมายของประโยคนี้คือ  
ฉันปวดฟันกรามซี่หนึ่ง ฉันจึงไปให้หมอถอนออก ต้องใช้โครงสร้าง 
-   to have something  DONE  หรือ  
-   to get  something  DONE   ตัวอย่างเช่น 
One of my wisdom teeth hurt, so I went to the dentist to get it removed. 

43. ตอบข้อ 3  ate his sandwich quickly 
จากโจทย์ Knowing he was late ท าหน้าที่เป็น เป็นการใช้ Present participle (ค ากริยา
รูป - ing) มาช่วยลดรูปประโยคย่อยที่ท าหน้าที่เป็น adverb ขยายประโยคหลัก ในกรณีที่
ประธานของประโยคย่อยและประโยคหลักเป็นประธานตัวเดียวกัน  
จากโจทย์  ประโยคหลักคือ เขากินแซนด์วิชอย่างรวดเร็ว เมื่อเขารู้ว่าเขาสาย  
Knowing he was late, he ate his sandwich quickly. 
(When he knew he was late, he ate his sandwich quickly.) 

       ข้อ 1 eating … ไม่สามารถใช้เป็นกริยาแท้ตามหลังประธานได้ 
       ข้อ 2 ate quickly his sandwich ผิดเพราะ ในภาษาอังกฤษ adverbs of manner  

       ต้องอยู่หลังกรรมตรง         
       ข้อ 4 eating … ไม่สามารถใช้เป็นกริยาแท้ตามหลังประธานได้        

ข้อ 5 fast ate his sandwich ข้อนี้ fast ควรอยู่ท้ายประโยค และ สังเกตความแตกต่างของ  
                  fast และ quickly Fast เป็นได้ทั้ง adjective และ adverb ใช้ในความหมายเรื่องของ   
                  speed (ความเร็ว) ถ้าใส่ครบความจะหมายถึง เขาทานแซนวิชได้รวดเร็วมาก quickly  
                  คือการท าได้เร็วแบบทันใจ เกี่ยวข้องกับ time  ข้อความคือ เพราะเขารู้ว่าเขาสายแล้ว  
                  เขาเลยต้องทานแซนวิชอย่างรวดเร็ว (ใช้เวลาให้น้อยที่สุด)  

44. ตอบข้อ 4  Since 
จากโจทย์ เป็น อนุประโยค 2 ประโยค ที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน “ฉันไม่คาด
ว่าจะมีแขกมาเยือน ฉันสวมชุดนอนอยู่เมื่อเสียงกริ่งท่ีประตูดังขึ้น”  
จากเนื้อความในโจทย์ ต้องการค าที่จะมาเชื่อมความเพ่ือบอกเหตุผล “เพราะไม่ได้คาดว่าจะมี
แขกมาเยี่ยม ฉันเลยอยู่ในชุดนอน …” ตัวเลือกที่บอกเหตุผล มีเพียง 2 ข้อ คือ due to กับ 
since แต่ due to ใช้ไม่ได้เพราะเป็น preposition ต้องตามด้วย ค านาม หรือ นามวลี  
since สามารถใช้เป็น conjunction เชื่อมประโยคมีความหมายเดียวกับ because   

  ตัวเลือกที่ 1 While และ ตัวเลือกที่ 5 During  เอาไว้บอกช่วงเวลา จึงผิดความ 
  during + noun (ช่วงเวลา)  
   while + clause  
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45. ตอบข้อ 4   Having had  
จากโจทย์เป็นการใช้ Past Perfect Tense คู่กับ Simple Past Tense พูดถึงเหตุการณ์  
2 เหตุการณ์  ในอดีต โดยเหตุการณ์ที่ เกิดก่อนใช้  Past Perfect Tense (had +  V3)  
เหตุการณ์ที่เกิดตามมาทีหลัง ใช้ Simple Past Tense  (V2) ซึ่งปกติจะมีค าเชื่อม after 
น าหน้าประโยคที่เกิดก่อน 

After + Subj. + had + V3, Subj + V2 
เกิดก่อน               เกิดหลัง 

อย่างไรก็ตาม ในข้อนี้เป็นการใช้ Present Participle (V-ing)  มาลดรูปอนุประโยคที่ขยาย 
ประโยคหลัก ในกรณีที่ประธานของอนุประโยคกับประธานในประโยคหลักเป็นตัวเดียวกัน 

46. ตอบข้อ 3  would stop 
จากโจทย์เป็นกำรใช้ wish เพื่อแสดงควำมปรำรถนำในอนำคต ในภาษาอังกฤษอนุประโยค
ที่อยู่หลัง wish ค ากริยาจะใช้รูปอดีต  

47. ตอบข้อ 2   smoking / drinking / to bring 
give up เป็น phrasal verb ที่มีความหมายว่า หยุด เลิก ทีต้องการกรรมมารับ 
เพราะฉะนั้น smoke กับ drink จึงต้องใช้ในรูป gerund (V-ing) เหมือนกับ ค านาม มาท า
หน้าที่เป็นกรรม โดยมี and เป็นตัวเชื่อม ส่วน bring ต้องใช้ในรูปของ to infinitive ให้ถูก
ตามโครงสร้าง  - want someone to do something 

48. ตอบข้อ 5  were getting เพราะเป็นการอธิบายสิ่งที่เราสมมติข้ึน (sound) ประโยคที่ตามมาต้องอยู่ 
ในรูปอดีต  ซึ่งค าตอบที่เป็นอดีตมีข้อ 2 และ 5 แต่ไม่ใช้ตัวเลือกที่ 2 เพราะสื่อถึงเหตุการณ ์
ที่จบไปแล้วในอดีต ดังนั้นจึงเลือกใช้ตัวเลือกที่ 5 เพราะสื่อถึงเหตุการณ์ที่ก าลังจะเปลี่ยนไป
จากเดิมในอดีต 

49. ตอบข้อ 1  if she would come in time the following day 
จากโจทย์เป็นการใช้ subordinating conjunction. (if, whether…. , or not) เมื่อประธาน
พบทางเลือก 2 ทาง ในประโยค reported speech ความหมายที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยคือ 
(ว่า …. หรือไม)่ แพทย์ถามนางพยาบาลว่า เธอจะกลับมาทันเวลาในวันต่อไปหรือไม่  
ข้อ 2 if the patient prepared for the operation ไม่ถูกต้อง เพราะ เมื่อเติมไปจะได้  
        ความหมายว่า แพทย์ถามนางพยาบาลว่าผู้ป่วยเตรียมการผ่าตัดหรือยัง  แม้ว่า tense  
        และการเรียงค าเป็นประโยคจะถูกต้องก็ตาม  
ข้อ 3 when is she going to give the medicine ไม่ถูกต้อง เป็นกรณีท่ีเปลี่ยน ประโยค 
       ค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย Wh-question จาก Direct speech เป็น Indirect speech โดย  
       ค ากริยาหลักในประโยคยังคงเหมือนกับแบบ Yes/No question เพียงแต่ใช้ค าแสดง  
       ค าถามหรือ Wh-question words เข้ามาเชื่อมประโยคแทน และการเรียงล าดับค าใน 
       ประโยคจะเรียงเหมือนกับประโยคบอกเล่า (ประธาน + (กริยาช่วย) + กริยา + กรรม)  
       จะไม่เหมือนการเรียงประโยคค าถาม ( Wh-words + กริยาช่วย + ประธาน + กริยา)  
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ข้อ 4 if the tests are ready for applicants ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ไม่เปลี่ยน tense เป็น 
                  อดีต ‘are’ ควรเป็น ‘were’ และความหมายไม่สอดคล้องกับบริบท คือ แพทย์ถาม 
                  นางพยาบาลว่าการทดสอบพร้อมส าหรับผู้สมัครหรือไม่  

            ข้อ 5 when the patient feels asleep ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ไม่เปลี่ยน tense เป็นอดีต  
                            ‘feels’ ควรเป็น ‘felt’ แม้ความหมายจะสอดคล้อง คือ แพทย์ถามนางพยาบาลว่า 
                            คนป่วยง่วงนอนเมื่อไหร่ 

50. ตอบข้อ 2  Neither do I / So do I 
จากโจทย์เป็นบทสนทนา ระหว่าง A กับ B 
A: ฉันไม่ชอบหนังสยองขวัญ แล้วเธอละ 
B: ________ ฉันนอนไม่หลับหลังดูหนังแบบนั้น ฉันชอบดูหนังที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 
A: ________ ฉันมีหนังแบบนั้นที่บ้าน  
เพราะประโยคเป็นการแสดงความเห็นที่สอดคล้องกันในเชิงปฏิเสธ และในเชิงบอกเล่า คือ  
1. เชิงบอกเล่าใช้โครงสร้าง So + aux. + subject เช่น  

         A: I love ice-cream. (ฉันชอบไอศกรีม) 
               B: So do I. (ฉันก็ชอบเหมือนกัน) 
  2. เชิงปฏิเสธใชโ้ครงสร้าง Neither + aux. + subject 
               A: I don’t love ice-cream. (ฉันไม่ชอบไอศกรีม) 

    B: Neither do I. (ฉันกไ็ม่ชอบเหมือนกัน)  
          ข้อ 1 No, don’t / I like it ค าตอบแรกไม่ถูกต้อง เพราะประโยคน า คือ I don’t like  
                 horror films, and you? ไม่ใช่ค าถามท่ีต้องตอบด้วย Yes/No  ค าตอบที่สอง ไม่ใช่ 
                 รูปแบบการตอบรับการเห็นด้วย 

           ข้อ 3 So do I / Neither do I ไม่ใช่รูปแบบการตอบรับแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง 
           ข้อ 4 Neither I do / So I do เรียงค าไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 
           ข้อ 5 Yes, do / I don’t like them ไม่ใช่รูปแบบการตอบรับแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง 
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Passage 1: (51-55) 
จากเนื้อหา Computer …that is printed form. กล่าวว่า คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบที่แน่นอนโดยสามารถแสดงผลข้อมูลและให้
ผลลัพธ์ของการประมวลผลในรูปแบบที่แน่นอน 
3 ขั้นตอนในการประมวลผลประกอบไปด้วย ประการที่ 1 ข้อมูลจะถูกป้อนเข้าไปใน 
หน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ต่อมาเมื่อระบบของคอมพิวเตอร์ท างานคอมพิวเตอร์ก็จะส่ง
ค าสั่งและก็ประมวลผลข้อมูลและสุดท้ายก็จะแสดงผลออกมาออกมาทางหน้าจอ 

51. ตอบข้อ 3  can accept จากประโยค Computers are electronic machines which accepting  
data in a certain form,…  which เป็น relative pronoun ที่ท าหน้าที่เป็นประธาน 
ดังนั้นจึงต้องตามด้วยกริยา ซึ่งกริยาที่เติม ing ไม่สามารถใช้เป็นกริยาของประโยคได้ จึงต้อง
ใช้ can accept  

52. ตอบข้อ 1   and give เพราะเป็นกฎของประโยคคู่ขนาน parallel pattern จึงต้องเปลี่ยนรูป given  
 ให้เป็น give เพ่ือให้สอดคล้องกับค าว่า process  

53. ตอบข้อ 4   is fed  
  ส่วนนี้กล่าวถึงข้อมูลถูกป้อนเข้าสู่หน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ จึงต้องใช้กริยารูป passive     
          voice คือ verb to be + past participle 

54. ตอบข้อ 5  a set of เป็น collective noun (เป็นค านามที่บอกความเป็นกลุ่ม เป็นคณะ) บอกปริมาณ
ของค านามและใช้กับค านามพหูพจน์ทีมีความหมายเข้ากับเนื้อเรื่อง ส่วนตัวเลือกอ่ืน           
 ข้อ 1 so much  ใช้กับค านามที่นับไม่ได้ 

             ข้อ 2 too many มีความหมายในเชิงปฏิเสธ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
                     ข้อ 3 not only ไม่ใช่ค าที่บอกปริมาณแต่เป็นค าเชื่อม (conjunction) 
             ข้อ 4 an amount of  ใช้กับค านามท่ีนับไม่ได้ 

55. ตอบข้อ 1  or in  

Passage 2: (56-60) 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ก าลังเจริญเติบโต ตามสถิติของสหประชาชาติจากปี 1958 
แสดงให้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวจ านวน 55 ล้านคนในปีดังกล่าว และ 20 ปีหลังจากนั้นตัวเลข
ได้เพ่ิมข้ึนเป็น 4 เท่า ซ่ึงสามารถเป็นแหล่งรายได้ในหลายๆประเทศที่ก าลังประสบปัญหาจาก
ภาวะเงินเฟ้อที่ก าลังเพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ก็ได้รับรายได้
จากนักท่องเที่ยวที่เต็มใจจะใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท า
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

56. ตอบข้อ 1  industry เพราะ industrial เป็น adjective จึงต้องใช้ industry ซึ่งเป็นค านาม growing  
          ท าหน้าที่ เป็น adjective ขยาย industry และมี article a น าหน้า 

57. ตอบข้อ 3   many  
          เพราะ countries เป็นค านามนับได้พหูพจน์ ต้องใช้ many แทน much   
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58. ตอบข้อ 2  steadily  
rising ท าหน้าที่ เป็น adjective ขยายค านามคือ ค าว่า inflation เพราะฉะนั้น ค าที่มาขยาย 
rising จะต้องเป็น adverb คือค าว่า steadily  

59. ตอบข้อ 1   have received   
ประธานเป็นพหูพจน์ คือ both North and South America ดังนั้นตัวเลือกที่ 2 จึงใช้ไม่ได้ 
จึงใช้กับ have และประธานเป็นผู้ได้รับส่วนแบ่งจากการท่องเที่ยวจึงไม่จ าเป็นต้องใช้รูป 
passive voice  ดังนั้นตัวเลือกท่ี 4 และ 5 จึงใช้ไม่ได้ ส่วนตัวเลือกที่ 3 เพราะ future 
perfect จะใช้กับเหตุการณ์ที่จะเสร็จสมบูรณ์ในอนาคต แต่ในเนื้อเรื่องพูดถึงค าว่า 
traditionally เป็นตัวบอกว่ามีการปฏิบัติมาแล้วอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

60. ตอบข้อ 1  spend  
    to + infinitive ค ากริยาที่ต่อหลังจาก to ต้องเป็นกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป 

Passage 3: (61-65) 
 เลือดเป็นจ านวนมากที่เจิ่งนองบนท้องถนนมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ขับข่ีที่ไม่ 

เคารพกฎหมายและสิทธิอันชอบธรรมของผู้อ่ืน การฆ่าคนบนท้องถนนอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ปัญหาสังคมหนึ่ง มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยส าหรับยวดยานพาหนะได้เพ่ิมสูงขึ้น ทั้ง
จากระบบกระบวนการผลิตและการตรวจสอบบนท้องถนน นอกจากนี้อัตราความเร็วของการ
ขับขี่ยวดยานพาหนะได้ถูกก าหนดให้ต่ าลง ด้วยมาตรการเหล่านี้อัตราของอุบัติเหตุได้ลดลง 
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุบัติเหตุยังคงวิตกกังวลเพราะยังมีการมีการพิสูจน์
พฤติกรรมของผู้ขับขีไ่ด้น้อยหรือไม่มีเลย 

61. ตอบข้อ 1  flows 
การใช้ subject-verb agreement ประธานคือ Much of the blood เป็นประธาน
เอกพจน์ เพราะฉะนั้น กริยาต้องเติม s 

62. ตอบข้อ 5   So   เป็นค าเชื่อมท่ีบอกผลของประโยคที่กล่าวมาข้างต้น  

63. ตอบข้อ 3   for 
  ต้องเป็นค าบุพบท for เพ่ือแสดงความหมายของประโยคที่บอกว่า มาตรฐานความ 
             ปลอดภัยนี้มีไว้ส าหรับยานพาหนะบนท้องถนน  

64. ตอบข้อ 4  lowered 
speed limits have been too lower ผิดเพราะ จากประโยคนี้บอกว่ามีการจ ากัด
ความเร็ว ซ่ึงความเร็วไม่สามารถจ ากัดตัวเองได้ จึงต้องอยู่ในรูปของ Passive = Subject + 
Verb to be + Verb 3 (Past Participle)  เพราะฉะนั้นต้องแก้เป็น speed limits have 
been lowered 

65. ตอบข้อ 2  improvement 
  จากประโยคนี้ค าว่า no เป็น adjective จึงต้องเปลี่ยนกิริยา (Verb) คือค าว่า improve  
 ให้เป็นค านาม (Noun) คือ improvement 
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66. ตอบข้อ 3  fewer  ต้องใช้ less (less money) เพราะว่า money เป็นค านามที่นับไม่ได้ จึงต้องเปลี่ยน    
fewer เป็น less เพ่ือให้สอดคล้องกับประธาน คือ money ข้อความที่ถูกต้องจึงต้องเป็น 
Unless you spend less ….  

67. ตอบข้อ 1  stealing from ต้องใช้ stolen from เพราะว่าเป็นการใช้ past participle เพ่ือท าหน้าที่
เป็น adjective ขยายค านามที่อยู่ด้านหน้า ซึ่งมีความหมายว่า ค านามตัวนั้นถูกกระท า    
ส่วน stealing เป็น present participle ซึ่งท าหน้าขยายค านามได้เช่นกัน แต่นามนั้น     
ต้องเป็นผู้กระท า 

68 ตอบข้อ 4  distracted ต้องใช้ distracting เพราะว่า distract เป็น verb of feeling กลุ่มเดียวกันกับ 
interest ความหมายคือ ท าให้.... ค ากลุ่มนี้สามารถน าไปใช้เป็น adjective ได้ 2 วิธี คือ  
1. กรณีบอกความรู้สึก โดยวางไว้หลัง Verb to be ใช้ในรูป past participle (ประธานเป็น   
    สิ่งที่มีชีวิต) เช่น Alex is interested in Physics. อเล็ก(รู้สึก)สนใจในวิชาฟิสิกส์ 
2. ใช้บรรยายค านามตัวนั้น ๆ มีความหมายว่า น่า ... โดยวางไว้หลัง Verb to be ตัวของมัน 
    ใช้ในรูป present participle  เช่น The wine was excellent , but the food was    
    disappointing. ไวน์คุณเยี่ยมแต่อาหารน่าผิดหวัง  
เพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเป็น distracting ซึ่งแปลว่า น่าร าคาญ 

69. ตอบข้อ 1  that his  ต้องใช้ whose เพราะว่า whose เป็น relative pronoun ที่ใช้แสดงความเป็น
เจ้าของของบุคคล ขึ้นต้นในประโยค adjective clause 

70. ตอบข้อ 1  can I speak  ต้องเปลี่ยนเป็น I can speak เพราะว่า ประโยคย่อยที่อยู่ใน reported 
speech การเรียงล าดับค าจะต้องอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าเสมอ เช่น They ask me how 
many languages I can speak … 

71. ตอบข้อ 4   purchased  ในโจทย์ต้องการใช้ not only…but also … เชื่อมค านามกับค านาม     ในที่นี้
คือ a dozen roses และ a large box of chocolates ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้     ค าว่า 
purchased ซึ่งเป็นค ากริยาที่มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า bought (ซื้อ)  

72. ตอบข้อ 4   furthermore ความหมายของประโยคต้องการค าเชื่อมที่แสดงถึงความขัดแย้งกัน ซึ่ง 
furthermore หมายถึง ยิ่งไปกว่านั้น แต่ ประโยคนี้มีความหมายว่า วัฒนธรรมจีนมีการ
ผสมผสานได้เป็นอย่างดีกับวัฒนธรรมไทย ในขณะที่วัฒนธรรมอินเดียมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
ในราชส านักไทยมากกว่า  

73. ตอบข้อ 1   Cautious  เป็นค า adjective ไม่สามารถเกิดข้ึนตามล าพังได้ต้องอยู่หน้าค านามหรือหลัง 
verb to be หรือ linking verbs เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน adjective ค าว่าcautious ให้เป็น 
adverb โดยการเติม “-ly” เพ่ือท าหน้าที่ขยายค ากริยา (unlocked) แตใ่นโจทย์ต้องการเน้น
ย้ าความหมายทั้งประโยค แต่ถ้าต้องการเน้นย้ าความหมาย เราสามารถน า adverb ขึ้นต้น
ประโยคโดยเครื่องหมาย (,) เป็นตัวขั้น 
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74. ตอบข้อ 3   should receive ต้องใช้ should have received เพราะในภาษาอังกฤษจะใช้ (should 
have + v3) เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์ท่ีควรจะเกิดขึ้นในอดีตแต่ไม่ได้เกิดขึ้น (เป็นการพูด
ด้วยความรู้สึกเสียดาย) 

75. ตอบข้อ 1   millions ต้องใช้ million เพราะว่าตามหลังตัวเลข 

76. ตอบข้อ 5   has formed ผิด ต้องใช้ has been formed เพราะว่าถ้ านี้ไม่สามารถสร้างตัวเองได้ แต่ถูก
สร้างข้ึนมาโดยกระแสน้ าใต้ดิน จึงต้องใช้ในรูปของ passive voice:  Subject + Verb to 
be + Verb 3 (Past Participle) 

77. ตอบข้อ 1   defending ต้องใช้ defend เพราะว่า กริยาที่ต่อหลังจาก to ต้องเป็นกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป 

78. ตอบข้อ 5   have been ต้องใช้ has been เพราะประธานคือ The cultivation of rice เป็นนาม
เอกพจน์ กริยาต้องเป็นเอกพจน์ จึงต้องเปลี่ยนเป็น has been 

79. ตอบข้อ 1   Hardly she had ต้องใช้ Hardly had she เพราะเมื่อต้องการเน้นความหมายของ adverbs 
of frequency เชิงปฏิเสธ เช่น hardly, rarely, never …. เราจะน าค ากลุ่มนี้ขึ้นต้นประโยค
และใช้โครงสร้างประโยคลักษณะเดียวกันกับประโยคค าถาม  ตามโครงสร้าง Adv.+ Aux. + 
Subject ตัวอย่างเช่น She never loves him. แต่ถ้าต้องการเน้นก็เปลี่ยนเป็น Never does 
she love him.  

80. ตอบข้อ 3   will receive ต้องใช้ would receive เพราะว่า ประโยคนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  
มี 2 เหตุการณ์ เหตุการณ์แรกใช้ Past Perfect Tense (S+had+V3) คือ Nobody had 
known หมายความว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจบลงไปแล้ว หรือสิ้นสุดแล้วอย่างสิ้นเชิง                     
ส่วนเหตุการณ์ที่สอง เป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกทีหลัง ให้ใช้ Past Simple Tense (S+V2)              

81. ตอบข้อ 3   others system ผิด ต้องใช้ other systems เพราะว่า other ในข้อนี้ใช้เป็น adjective 
ขยายค านาม systems  

82. ตอบข้อ 2   four-days ผิด ต้องใช้ four-day เพราะว่า four-days ในที่นี้เป็น Compound  
Adjective ท าหน้าที่ขยายค านาม journey ดังนั้น  four-day จึงไม่ต้องเติม s 

83. ตอบข้อ 2   was guarding ผิด ต้องใช้ were guarding เพราะว่าประธานเป็นพหูพจน์  
คือ police officers … ความแตกต่างของการใช้ a number of…กับ  the number of…. 
มีวิธีการใช้ดังนี้  
A number of + ค านามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ กริยาที่ตามมาใช้รูปพหูพจน์ มีความหมายว่า 
จ านาวนมากของ... 
Ex. A number of Thai students in Sydney are mostly from Bangkok.  
เด็กนักเรียนไทยจ านวนมากในซิดนี่ย์ส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพ 
The number of + ค านามนับไดพ้หูพจน์ กริยาที่ตามมาใช้รูปเอกพจน์ มีความหมายว่า
จ านวนหนึ่ง 
Ex. The number of Thai students in Sydney increases every year. 
จ านวนของนักเรียนไทยในซิดนี่ย์เพิ่มข้ึนทุกปี  
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84. ตอบข้อ 2   expansion ต้องใช้ expands เพราะว่า Jane Johnson เป็นประธานของประโยคซึ่ง 
ต้องการค ากริยา จึงต้องเปลี่ยน expansion ซึ่งเป็นค านามให้เป็นค ากริยา expands   
และต้องเติม –s เพ่ือให้สอดคล้องกับประธานของประโยค  

85. ตอบข้อ 2   rise ผิด ต้องใช้ rises เพราะว่า ข้อความนี้มีประธานคือ the price of gas ซึ่งถือว่า 
เป็นเอกพจน์ ดังนั้นกริยาที่ตามมาต้องสอดคล้องกับประธานด้วยการเติม –s  

86. ตอบข้อ 2   chewed ผิด ต้องใช้ chewing เพราะประโยคนี้เป็นการเชื่อมค านามท่ีอยู่ในรูปของ gerund 
(verb+ing ด้วย and คือ holding, chewing, และ poking) 

87. ตอบข้อ 3   percentage ต้องใช้ค าว่า percent ทีมีความหมายว่า “ร้อยละ” เวลาใช้ต้องมีตัวเลขก ากับ
หน้าค า เช่น 30 percent แต่ percent ต้องไม่เติม “s” ส่วนค าว่า percentage มี
ความหมายว่า สัดส่วน เวลาใช้ไม่ต้องมีตัวเลขก ากับ เช่น   
The percentage of student who fail English has decreased. 
สัดส่วนของนักเรียที่ตกภาษาอังกฤษน้อยลง 

88. ตอบข้อ 2   set  ต้องใช้ is set เพราะว่า ประธานของประโยคนี้คือ the knocking sound ซึ่งไม่
สามารถตั้งค่าเองได้ ดังนั้นจึงต้องอยู่ในรูปของ passive voice (be + v.3) ที่ให้ความหมาย
ว่าประธานเป็นผู้ถูกกระท า  

89. ตอบข้อ 1   foolish ประโยคนี้ต้องการ adverb มาขยายค ากริยา committed ต้องเปลี่ยน foolish  
ที่เป็น adjective ให้เป็น adverb โดยการเติม –ly เป็น foolishly  

90. ตอบข้อ 1   deliver  ต้องใช้เป็น delivered (v.2) เพราะเป็นการสมมติที่เป็นเหตุการณ์ท่ีตรงข้าม 
หรือขัดแย้งกับความจริงในปัจจุบัน ตามโครงสร้าง If clause แบบที่ 2 ประโยค  If + subj. 
+ v.2, subj. + would + verb (ไม่เปลี่ยนรูป) 

91. ตอบข้อ 4   rebuffs ปฏิเสธ 
 จากประโยค If your invitation are met with repeated rebuffs, you should just  
 leave him alone.มีความหมายว่า (ถ้าการเชิญของคุณได้รับการปฏิเสธบ่อยครั้ง คุณควรที่
จะไม่เกี่ยวข้องกับเขาอีก) ดังนั้นค านั้นค าที่เหมาะสมคือค าว่า rebuffs ซึ่งความหมาว่า ปฏิเสธ 

      ข้อ 1 hypotheses สมมุติฐาน        
ข้อ 2 negatives ทางลบ 

       ข้อ 3 protests   ประท้วง 
       ข้อ 5 blunts ทื่อ 
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92. ตอบข้อ 3   tally สอดคล้อง 
จากเนื้อหา Unfortunately, his report does not tally with what we have learnt  
from other source. (น่าเสียดายจริง รายงานของเขาไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เรามีจาก
แหล่งข้อมูลอื่น) 

       ข้อ 1 pally สนิทสนม 
       ข้อ 2 rally  ชุมนุม 
       ข้อ 4 ally รวมกัน 
       ข้อ 5 sally ผลุนผลัน 

93. ตอบข้อ 1   upshot ผลลัพธ ์ 
จากเนื้อหา The upshot of things was that he sacked from a job that he had  

              helped for over twenty years. (ผลลัพธ์คือเขาถูกไล่ออกจากงานที่เขาท ามามากกว่า 20 ปี)  
       ข้อ 1 uptake ปล่องควัน 
       ข้อ 2 upturn หงาย 
       ข้อ 3 upbeat จังหวะขึ้น 
       ข้อ 5 upload  การบรรจุ 

94. ตอบข้อ 5   perceive รับรู้, เข้าใจ 
                 จากประโยค What do you perceive as the main issues affecting the situation? 

 มีความหมายว่า (คุณเข้าใจอะไรบ้างในสิ่งที่เป็นประเด็นหลักท่ีส่งผลต่อสถานการณ์) ค าท่ีมี
ความเหมาะสมในประโยคนี้คือ perceive = เข้าใจ 

             ข้อ 1 receive  ได้รับ     
             ข้อ 2 deceive หลอกลวง 
             ข้อ 3 believe เชื่อ 
             ข้อ 4 achieve ส าเร็จ 

95. ตอบข้อ 4   put it mildly พูดอย่างละมุนละม่อม 
           จากประโยค  Your husband was a bit of control at the party, to put it mildly. 

มีความหมายว่า สามีของคุณเมานิดหน่อยในงานเลี้ยง ไม่เป็นไรหรอก  การใช้ to put it 
mildly ดูจากบริบทแล้ว เป็นการพูดอย่างสุภาพ มองสิ่งที่เป็นเรื่องร้ายๆมากๆ เป็นเรื่อง
เบาๆ ได้ หรือ เรียกว่ามองโลกในแงดีก็ได้ 

           ข้อ 1 get over it ลืมมันซะ 
           ข้อ 2 seal your lips ปิดปากให้สนิท 
           ข้อ 3 get cold feet รู้สึกกลัวอย่างกะทันหัน 
  ข้อ 5 beat around the bush พูดอ้อมค้อม 
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96. ตอบข้อ 2   unemployed  
                 จากประโยค There are more unemployed than last year. ซึงมีความหมายว่า 

 (มีการว่างงานมากกว่าปีทีแล้ว) 

97. ตอบข้อ 2   singing (singing his praises) พร่ าพูดยกย่องสรรเสริญ 
จากโจทย์ I’m looking forward to meeting your new boss. You have been 
singing his praised ever since you arrived. (ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบเจ้านายคนใหม่
ของคุณ คุณพร่ าพูดยกย่องสรรเสริญตั้งแต่คุณมาถึง) 

                ข้อ 1 calling เรียก  
                ข้อ 3 crying ร้องไห้ 
                ข้อ 4 telling บอก 
                ข้อ 5 shouting  ตะโกน 

98 ตอบข้อ 4   concessions การยอมให้ 
จากโจทย์ Source in France suggested that further concessions would be 
needed before they would agree to a deal. (แหล่งข้อมูลในฝรั่งเศสให้ค าแนะน าว่า
การที่จะยินยอมในส่วนที่เพ่ิมเติมต้องค านึงถึงความจ าเป็นก่อนตอบตกลง)  

           ข้อ 1 consolation ความรู้สึกสะดวกสบาย 
      ข้อ 2 contractions การหดหู่ 

            ข้อ 3 contortions การบิดเบี้ยว 
       ข้อ 5 conservation การอนุรักษ์ 

99. ตอบข้อ 2   legendary ปรัมปรา 
จากประโยค Zeus was a legendary character from Greek mythology. ซึ่งมี
ความหมายว่า  (ซูสเป็นตัวละครของเทพนิยายปรัมปราของกรีก) ดังนั้นค าท่ีเหมาะสม        
ในประโยคนี้คือ legendary จึงเป็นค าที่เหมาะสม ซึ่งแปลว่า ปรัมปรา  

               ข้อ 1 obscure  ปิดปัง   
                ข้อ 3 infamous  น่าอับอาย    
                ข้อ 4 recondite  ลึกซึ้ง      
                ข้อ 5 venerate เคารพ  

100. ตอบข้อ 2  humble  อ่อนน้อม/ถ่อมตน 
ข้อ 1  miniature  เล็ก 
ข้อ 3  petite  เล็ก 
ข้อ 4  diminutive  เล็ก 

  ข้อ 5 tiny  เล็ก 
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101. ตอบข้อ 4  carry out ด าเนินการ 
จากเนื้อเรื่อง Your plan looks good. I hope it will really work. It is time to 
implement it and see if it is as brilliant as you claim. The word “implement” 
have the same meaning as. (แผนของคุณดูดีมาก  ฉันหวังว่ามันจะต้องเป็นงานที่ท าได้
จริง ถึงเวลาแล้วจะต้องด าเนินการ แล้วมาดูกันว่าสิ่งที่คุณได้วางแผนไว้มันดีจริงอย่างที่คุณ
กล่าวอ้างหรือไม่)  ค าว่า implement มีความหมาย ด าเนินการ เหมือนกับค าว่า carry out 

            ข้อ 1 put off   เลื่อนออกไป 
            ข้อ 2 take apart   แยกออกจากกัน 
            ข้อ 3 consider  พิจารณา  
            ข้อ 5 change   เปลี่ยนแปลง 

102. ตอบข้อ 3  bringing in a lot of money, or profit  ท ารายได้ ได้มาก 
จากโจทย์ เอมมี่ก าลังรู้สึกแย่  ธุรกิจทุกอย่างที่เธอได้พยายามท าอยู่นั้นขาดทุนและท าเงินได้
แค่วันละเหรียญเท่านั้น หล่อนมีความคิดใหม่ล่าสุดคือการขายช็อกโกแลตที่เป็นรูปรองเท้า
เด็ก หล่อนมั่นใจว่ามันเป็นธุรกิจที่ท าเงิน เพ่ือนของเธอได้พยายามเตือนเธอว่าไม่ใช่วีธีที่จะท า
ให้ร่ ารวยได้  

 ดังนั้น ค าว่า Lucrative มีความหมายว่า  ท ารายได้ ได้มาก จึงมีความเหมาะสมที่สุด  
            ข้อ 1 helping young feet to grow correctly ช่วยให้เท้าเด็กเติบโตได้อย่างถูกรูป 
            ข้อ 2 tasting great with vanilla ice cream รสชาติยอดเยี่ยมเม่ือรับประทานกับวนิลา 
            ข้อ 4 showing no careful thought  แสดงถึงความคิดท่ีไม่รอบคอบ 
            ข้อ 5 supporting budget  สนับสนุนงบประมาณ 

103. ตอบข้อ 5  it is everywhere ทุกหนทุกแห่ง  
จากโจทย์ ไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตาม อินเตอร์เน็ตก็จะติดตามคุณไปเสมอ อุปกรณ์พกพาเกือบ 
ทุกชนิดก าลังถูกผลิตขึ้น โดยสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ทีวีรุ่นใหม่ ๆ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
อีกเป็นจ านวนมากก็มาพร้อมกับการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น อินเตอร์เน็ตมีอยู่
ทุกหนทุกแห่งจริง ๆ  

 ข้อ 1 it is difficult to access มันเป็นการยากท่ีจะพบ 
ข้อ 2 it costs too much money มันแพงมาก 
ข้อ 3 it is inconvenient มันไม่สะดวก 
ข้อ 4 it is dangerous  มันอันตราย 
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(104-105) จากเนื้อเรื่อง เมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะอ่าน ส่วนใหญ่เราเรียนรู้ถึงการออกเสียงค าโดยการเรียง
พยางค์เพ่ือที่จะออกเสียงให้ชัดเจน พยางค์คือส่วนต่าง ๆ ของค าที่ไปสู่การแยกเสียงได้ แม้ว่า
หลายเสียงจะประกอบไปด้วยหลายๆพยัญชนะ พยางค์ทุกพยางค์จะต้องมีเสียงสระ เสียงสระ
ตัวนั้น ๆ อาจจะ ประกอบด้วยตัวอักษรที่ใช้เป็นเสียงสระมากกว่า 1 ตัว  ยกตัวอย่าง เช่น     
ในค าว่า “ arraignment” ตัวอักษร a และตัวอักษร i รวมกันจะท าให้ “a” เป็นสระเสียงยาว 
ตัวอักษร g เป็นตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง การแยกค าออกเป็นพยางค์ ๆ เป็นกลวิธีที่ดีที่สุดวิธี
หนึ่งในการจ าแนกและได้ค าท่ีมีเสียงยาวขึ้น  

104. ตอบข้อ 4  composed แต่ง/ประกอบ  
จากเนื้อเรื่อง ค าว่า composed มีความหมายว่า แต่งหรือประกอบขึ้น  ซึ่งมีความหมายตรง
กับค าว่า comprised  
ข้อ 1 excluded  ไม่รวม 
ข้อ 2 computed ค านวณ 
ข้อ 3 produced   ก่อ/ผลิต 

            ข้อ 5 demolished  ท าลาย 

105. ตอบข้อ 4  strategies กลวิธ ี
จากเนื้อเรื่อง ค าว่า strategies มีความหมายว่า กลวิธี ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับว่า 
methods ซึ่งมีความหมายว่า วิธีการ/แนวทาง  
ข้อ 1 mediums  กลาง 
ข้อ 2 markers  เครื่องหมาย 
ข้อ 3 caveats  ข้อแม้ 
ข้อ 5 aims  จุดประสงค์ 

(106-111) เป็นที่สังเกตว่า เราดูโทรทัศน์เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน พวกเราถูกดึงให้เข้า
มาสนใจในเรื่องราวต่าง ๆ ที่ถูกน าเสนอ โดยคนที่ดูดีเป็นที่ดึงดูดใจ บุคลิกที่ทรงภูมิความรู้
ของคนกลุ่มนี้สร้างความเชื่อถือให้กับรายงานที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ 
บรรดานักวิจารณ์กล่าวว่า การรายงานข่าวทางโทรทัศน์เป็นสิ่งพ้ืน ๆ ไม่มีอะไรน่าสนใจ เป็น
การน าเสนอในสิ่งที่ไม่มากไปกว่าข้อสรุปที่ไม่ประเทืองปัญญาใด ๆของข้อเท็จจริงที่น ามา
เขียนให้เป็นข่าว เหล่าผู้สนับสนุนการท ารายการข่าวกล่าวว่า ผลรายงานข่าวปกติจะเสนอ
เรื่องราวต่าง ๆ ของเหตุการณ์โลกที่ลึกซึ้งเฉียบคมทุกมุมมอง เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนความเข้าใจ    
ต่อเหตุการณ์นั้น ๆ  ที่ช่วยวางกรอบในการด าเนินชีวิตของพวกเรา  

106. ตอบข้อ 1  evident ชัดเจน 
จากประโยค เห็นชัดเจนว่าเราได้เรียนรู้เหตุการณ์ปัจจุบันต่างโดยผ่านทางการดูโทรทัศน์ 
ดังนั้นค าว่า evident ความหมาย ชัดเจน จึงเป็นความหมายที่เหมาะสม 
ข้อ 2 obscure คลุมเครือ/ก ากวม 

  ข้อ 3 indistinct คลุมเครือ/ก ากวม 
  ข้อ 4 opportune เหมาะสม/โอกาสเหมาะ 
  ข้อ 5 ambiguous คลุมเครือ/ก ากวม 
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107. ตอบข้อ 1  urbane ผู้ดี/คนที่อยู่ในเมือง/คนที่มีความรู้/ภูมิฐาน   
จากโจทย์ ต้องการค า adjective มาขยาย people ที่มีความหมายเข้ากับประโยค  
เราไดร้ับเรื่องราวที่น าเสนอโดยผู้รายงานข่าวที่มีบุคลิกดี น่าเชื่อถือของเขาเป็นที่ยอมรับ                  
จึงท าให้เนื้อหาข่าวสารน่าสนใจ 
ข้อ 2 aggressive ก้าวร้าว 

  ข้อ 3 primitive แบบดั้งเดิม/เก่าแก่  
  ข้อ 4 depressed  ซึมเศร้า 
  ข้อ 5 pessimistic มองโลกในแง่ร้าย 

108. ตอบข้อ 4  credence การยอมรับ  
จากเนื้อเรื่อง เราถูกดึงความสนใจไปกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่ถูกน าเสนอโดยบุคคลที่ดูดีมีความ
น่าเชื่อถือและมีเสน่ห์ ด้วยความน่าเชื่อถือของเขาจึงท าให้เรื่องราวต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ 

           ข้อ 1 complacency ความพึงพอใจ 
           ข้อ 2 dissonance การไม่กลมกลืมกัน 
 ข้อ 3 diffidence ความอาย  
           ข้อ 5 denial การปฏิเสธ 

109. ตอบข้อ 4 uninspired ไม่น่าสนใจ   
เพราะเป็นค าศัพท์ที่มีความหมายในทิศทางเดียวกันกับ ordinary ซึ่งมีความหมายในเชิงลบ 

  ข้อ 1 outstanding ที่ดีเยี่ยม,โดดเด่น 
    ข้อ 2 exceptional ยอดเยี่ยม 
   ข้อ 3 admirable ชมเชย 
   ข้อ 5 creative สร้างสรรค ์     

110. ตอบข้อ 1  recapitulation การสรุป เพราะความหมายสอดคล้องกับเนื้อหา 
   ข้อ 2. consideration การพิจารณา 

ข้อ 3 preparation  การจัดเตรียม 
ข้อ 4 complexion ผิวพรรณ 
ข้อ 5 repetition การเกิดซ้ า/การท าซ้ า 

111. ตอบข้อ 4  incisive (ลึกซึ้ง) เพราะว่า ความหมายสอดคล้องกับค าว่า insightful (อย่างชาญฉลาด) และ
มี and เป็นค าเชื่อม และมีความหมายในเชิงบวก ซึ่งข้ออ่ืน ๆ มีความหมายในเชิงลบ 

   ข้อ 1 incompetent ซึ่งไร้ความสามารถ 
   ข้อ 2 monotonous น่าเบื่อหน่าย 
   ข้อ 3 unclear  ไม่ชัดเจน 
  ข้อ 5 simple ผิวเผิน 
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Cloze Passage 1   (112-116) 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาที่สมบูรณ์
ของปัจเจกบุคคล ถ้าพระราชบัญญัติการคุ้มครองสตรีจากการถูกล่วงละเกินทางเพศในสถาน
ประกอบการปี 2010 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กจากการคุกคามทางเพศปี 2010 ที่ได้
เสนอไปได้รับการตราเป็นกฎหมายก็จะสามารถน าไปสู่การปกป้องสิทธิมนุษยชนของสตรีและ
เด็กจากการถูกละเมิดได้นอกจากนี้การออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มคนโดยเฉพาะองค์กร
อาสาสมัครได้เสนอแสงแห่งความหวังผ่านการเพ่ิมขีดความสามารถของแต่ละบุคคลก าลัง
น าไปสู่การพัฒนาชาติแบบองค์รวม 

112.  ตอบข้อ 4 basic พ้ืนฐาน เพราะมีความหมายว่าเป็นสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์ 
       ข้อ 1 complex  ซับซ้อน 
       ข้อ 2 illegal  ผิดกฎหมาย 
       ข้อ 3 marginal  ไม่ส าคัญ/ ไม่จ าเป็น 
       ข้อ 5 complicated  ซับซ้อน 

113. ตอบข้อ 3  absolute  โดยแท้จริง / อย่างยิ่ง 
จากเนื้อหา The protection of  basic human rights is  a/an absolute necessity 
for the fullest development of an individual. มีความหมายว่า การปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน    
ของมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาที่สมบูรณ์ของแต่ละบุคคล 

       ข้อ 1 provisional  ชั่วคราว 
       ข้อ 2 unconditional  อย่างไม่มีเงื่อนไข 
       ข้อ 4 total  จ านวนทั้งหมด 
       ข้อ 5 conclusive  เป็นข้อสรุป 

114. ตอบข้อ 5  proposed  ที่เสนอไป 
จากเนื้อหา If the proposed bills called ‘Protection of women from sexual 
Harassment at workplace bill, 2010’ and ... มีความหมายว่า ถ้า พ.ร.บ. การป้องกัน
สตรีจากการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ท างาน ปี 2010 และ.... ที่ได้เสนอไป  

       ข้อ 1 passed  ผ่าน 
       ข้อ 2 coming  ก าลังมา 
       ข้อ 3 cancelled  ยกเลิก 
       ข้อ 4 recent  เมื่อเร็วๆ นี้ 
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115. ตอบข้อ 2  offence  การคุกคาม /ความผิด 
จากเนื้อหา ... and ‘Protection of children from sexual  offence bill, 2010’ 
materialize into laws, they can go a long way in the protection of Human 
Rights of women and children from abuse.  มีความหมายว่า ถ้า พ.ร.บ. ...และการ
คุ้มครองเด็กจากความผิดหรือการคุกคามทางเพศ ปี 2010 ที่ได้เสนอไป บังคับใช้เป็น
กฎหมาย  ก็สามารถปกป้องสิทธิมนุษย์ของสตรีและเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ 

       ข้อ 1 defense  ป้องกัน 
       ข้อ 3 abolition  การยกเลิก 
       ข้อ 4 crime  อาชญากรรม 
       ข้อ 5 abuse  การละเมิด / การใช้ในทางท่ีผิด 

116. ตอบข้อ 5  holistic  แบบองค์รวม 
จากเนื้อหา In addition, the various movements by groups of people by way of 
voluntary organizations offer a ray of hope towards individual empowerment 
leading to a holistic development of our nation มีความหมายว่า .... นอกจากนี้   
การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ของกลุ่มคน โดยวิธีการของกลุ่มอาสาสมัครได้เสนอแสง   
แห่งความหวังผ่านการเพ่ิมขีดความสามารถของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาชาติ
แบบองค์รวม ในทุกด้าน  

       ข้อ 1  effective  มีประสิทธิภาพ 
       ข้อ 2  whole  ทั้งหมด/ทั้งสิ้น 
       ข้อ 3  total  จ านวนทั้งสิ้น 
       ข้อ 4  marginal  ไม่ส าคัญ / ไม่จ าเป็น 

Cloze Passage  2   (117-121) 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาที่สมบูรณ์ของ
ปัจเจกบุคคลถ้าพระราชบัญญัติการคุ้มครองสตรีจากการคุกคามทางเพศในสถานประกอบการ 
ปี 2010 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กจากการคุกคามทางเพศปี 2010 ที่ได้เสนอไปได้รับ
การตราเป็นกฎหมายก็จะสามารถน าไปสู่การปกป้องสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็กจากการ
ถูกละเมิดได้นอกจากนี้การออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มคนโดยเฉพาะองค์กรอาสาสมัครได้
เสนอแสงแห่งความหวังผ่านการเพ่ิมขีดความสามารถของแต่ละบุคคลก าลังน าไปสู่การพัฒนา
ชาติแบบองค์รวม 

117. ตอบข้อ 2  preys  เหยื่อ 
จากเนื้อหา Illiterate and weak-minded people all over the world often are  
preys to superstitions.  มีความหมายว่า ผู้ที่ไม่รู้หนังสือและใจอ่อนทั่วโลก มักเป็นเหยื่อ
ของการเชื่อถือโชคลาง 

       ข้อ 1 plunderer  ผู้ปล้น/ ขโมย/ ผู้ยักยอก 
       ข้อ 3 hunter     ผู้ล่าเหยื่อ 
       ข้อ 4 predator  ผู้ล่า/ ผู้เบียดเบียน 
       ข้อ 5 magician  นักมายากล 
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118. ตอบข้อ 3  beliefs  ความเชื่อ 
จากเนื้อหา Their lives are ruled by them and they base their actions on the 
various  superstitious  beliefs.  มีความหมายว่า วิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ จะถูก
ครอบง าโดยความเชื่อถือโชคลางและกิจกรรมต่างๆ จะมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อเรื่องต่างๆ 

       ข้อ 1 laws  กฎหมาย 
       ข้อ 2 customs  ประเพณี/ขนบธรรมเนียม 
       ข้อ 4 thoughts   ความคิด 
       ข้อ 5 rules  กฎเกณฑ์ 

 119. ตอบข้อ 5  phenomenon  ปรากฎการณ์ 
       จากเนื้อหา Superstitious people can be called backward. They tend to 

 interpret every  phenomenon irrationally.  มีความหมายว่า คนที่เชื่อถือโชคลาง  
มักถูกเรียกว่า คนล้าหลัง พวกเขามักจะตีความปรากฎการณ์ต่างๆ อย่างไม่สมเหตุสมผล 

       ข้อ 1 legendary  ซึ่งเป็นต านาน 
       ข้อ 2 imagination  การจินตนาการ 
       ข้อ 3 invention การประดิษฐ์ 
       ข้อ 4 discovery  การค้นพบ 

120. ตอบข้อ 2  assess  ประเมิน 
จากเนื้อหา They assess a happening illogically and guide their actions on 
the basis of these beliefs. มีความหมายว่า คนเหล่านี้จะประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่มี
เหตุผลและท าสิ่งต่างๆ ตามความเชื่อของตนเอง 

       ข้อ 1 assist  ช่วย 
       ข้อ 3 expect  คาด เดา 
       ข้อ 4 support ส่งเสริม / สนับสนุน 
       ข้อ 5 manipulate  จัดการ / เปลี่ยนแปลง 

121. ตอบข้อ 1  imagination  จินตนาการ 
จากเนื้อหา Although most people know that superstitions are based on  
imagination and are nowhere close to the truth, but quite a few people 
are still guided by superstitions. มีความหมายว่า แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าความเชื่อ  
มีพ้ืนฐานมาจากจินตนาการ และไม่เป็นความจริง แต่ก็ยังมีผู้คนจ านวนไม่น้อย ที่ใช้ความ
เชื่อถือโชคลาง ในการด าเนินชีวิต 

       ข้อ 2 delusion  การหลอกลวง / การลวงตา 
       ข้อ 3 empathy  การเอาใจใส่ / การหยั่งรู้ 
       ข้อ 4 reasons  เหตุผล 
       ข้อ 5 logic  เหตุผล 
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Cloze Passage 3     (122-126) 
Raju เป็นเด็กก าพร้าตั้งแต่อายุยังน้อยเขาสูญเสียเพราะครอบครัวยากจนมากจนกระทั่งไม่มี
เงินรักษาตัวได้รับผลกระทบจากการนี้เขาจึงได้ตัดสินใจท างานอย่างหนักและยืนอยู่ด้วยล า
แข้งของตนเองเขาได้เรียนหนังสือและท างานล่วงเวลาในร้านอาหารและหาเงินได้มากพอที่จะ
ใช้จ่ายในด้านการเรียนการเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมเขาจึงได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยการแพทย์ปัจจุบันนี้เขาเป็นแค่ที่ได้รับความนับถือและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะ
ยากจนโดยรับค่ารักษาเพียงจ านวนเล็กน้อยเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าคนสามารถมีชีวิตรอด
อยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์ที่ เลวร้ายความมุ่งมานะและการท างานหนักสามารถท าให้ชีวิต
ประสบความส าเร็จได้ 

122. ตอบข้อ 2  afford  พยายาม 
       ข้อ 1  affect  ส่งผลกระทบ 
       ข้อ 3  effort  พยายาม 
       ข้อ 4  effect  ก่อให้เกิด 
       ข้อ 5  efface  หลบหน้า 

123. ตอบข้อ 4  proceed  ด าเนินการ 
       จากเนื้อหา ... and earned enough money in order to proceed his studies. 

มีความหมายว่า  ... และให้ได้เงินพอเพ่ือใช้ในด้านการเรียนของเขา 
       ข้อ 1 be done   ท า  
       ข้อ 2 practice    ฝึกปฎิบัติ 
       ข้อ 3 follow      ติดตาม 
       ข้อ 5 persuade  ชักชวน / จูงใจ 

124. ตอบข้อ 3  brilliant  ฉลาด 
       ข้อ 1 indolent  ขี้เกียจ 
            ข้อ 2 deficient  แย ่
       ข้อ 4 distinct    ชัดเจน 
       ข้อ 5 significant มากมาย 

125. ตอบข้อ 3  respected ได้รับการเคารพนับถือ  
จากเนื้อหา  Being a brilliant student, he earned scholarships and later managed 
to get admission in a good medical college. He is now a respected doctor .... 
มีความหมายว่า จากการเป็นนักเรียนที่ฉลาดเรียนเก่ง จึงได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อด้าน
การแพทย์ ปัจจุบัน Raju เป็นแพทย์ที่ได้รับการเคารพนับถือ ... 

      ข้อ 1 recognize  จ าได ้
       ข้อ 2 know        รู้จัก 
       ข้อ 4 worth       มีค่า 
       ข้อ 5 immoral    ผิดศีลธรรม 
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126. ตอบข้อ 1  Determination ความมุมานะ 
       ข้อ 2 Donation    การบริจาค 
       ข้อ 3 Destruction การท าลาย 
       ข้อ 4 Decoration  การตกแต่ง 
       ข้อ 5 Definition    การก าหนด 

Cloze Passage 4     (127-131) 
อาคารจ านวนมากเป็นศูนย์กลางของกิจวัตรประจ าวันของเรา แต่พวกเขายังใช้พลังงาน
จ านวนมาก เมืองหลายเมืองอย่างเช่นสิงคโปร์ก าลังมองหาการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน
ด้วยนวัตกรรม IoT ระบบพลังงานความเย็น อุปกรณ์เหล่านี้จะปรับระดับการท าความร้อน 
ความเย็นและปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมตามกิจกรรมของแต่ละห้อง ซึ่งจะประหยัดได้
ถึง 32 เปอร์เซ็นต์ส าหรับค่าใช้จ่ายส าหรับระบบปรับอากาศ HVAC (Heating, Ventilation, 
and Air-conditioning) ในขณะทีเ่มือง Seattle ใช้ระบบการวิเคราะห์อัจฉริยะลดการปล่อย
มลพิษถึง 45 เปอร์เซ็นต์ของอาคารในเมือง 

127. ตอบข้อ 5  consume  บริโภค/ ใช ้
ข้อ 1 ruin   ท าลาย 

      ข้อ 2 renew   ท าข้ึนใหม่       
      ข้อ 3 generate  สร้าง 

ข้อ 4 destroy    ท าลาย  

128. ตอบข้อ 3  innovative   เกี่ยวกับนวัตกรรม   
ข้อ 1 modern     ทันสมัย 

      ข้อ 2 trendy       ซึ่งเป็นที่นิยม 
ข้อ 4 uncreative  ไม่สร้างสรรค์ 

      ข้อ 5 renovative  ปรับปรุงใหม่ 

129. ตอบข้อ 3  optimize    ท าให้เหมาะที่สุด 
ข้อ 1 realize        ตระหนัก 

      ข้อ 2 socialize     เข้าสังคม 
ข้อ 4 generalize  กล่าวทั่วๆ ไป 
ข้อ 5 compromise  ประนีประนอม 

130. ตอบข้อ 2  saving up  การประหยัด  
ข้อ 1 backing up การสนับสนุน 

      ข้อ 3 taking up   การเข้าถึง  
ข้อ 4 ending up  ในที่สุด 

      ข้อ 5 keeping up การเก็บรักษาไว้ 
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131. ตอบข้อ 4  to reduce    ลด ปรับปรุง 
ข้อ 1 to enhance  เสริม เพิ่ม 

      ข้อ 2 to generate  ผลิต แพร ่
      ข้อ 3 to produce  ก่อ ผลิต ท า 

ข้อ 5 to cause  เป็นสาเหตุ เป็นต้นเหตุ 

Cloze Passage  5    (132-136) 
ทุกคนต้องการการนอนหลับที่มีคุณภาพทุกคืนแต่วิธีการด าเนินชีวิตและอุปสรรคท าให้เกิด
ความผิดปกติของการนอนหลับรูปแบบของความผิดปกติของการนอนหลับส่งผลกระทบที่
รุนแรงต่อสุขภาพของเราและสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นได้คือน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงสมาธิสั้น
และอารมณ์ที่ไม่คงที่ถ้าคุณมีปัญหาการนอนหลับเกือบทุกวันและการนอนไม่หลับนี้ก าลัง
ส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจ าวันของคุณคุณอาจจะทุกข์ทรมานจากอาการใดอาการหนึ่งของ
ความผิดปกติของการนอนหลับคุณจะรู้สึกประหลาดใจที่รู้ว่ามีความผิดปกติของการนอน
หลับมากกว่าเพียงแค่อาการนอนไม่หลับและภาวะหยุดหายใจชั่วคราวในขณะที่นอนหลับมี
ความผิดปกติของการนอนหลับหลายประเภทและอาการเหล่านี้คุณควรจะได้รับการรักษาที่
เหมาะสมถูกต้องก่อนที่มันอาจจะท าให้เสียชีวิตได้ 

132. ตอบข้อ 2  hurdles อุปสรรค 
จากเนื้อหา Everyone needs quality sleep every single night, but lifestyle 
choices and hurdles make sleep disorders more common than good sleep.   
มีความหมายว่า ทุกคนต้องการการนอนหลับที่มีคุณภาพทุกคืน แต่ทางเลือกในการด าเนิน
ชีวิตและอุปสรรค ท าให้ความผิดปกติของการนอนหลับ พบได้บ่อยกว่าการนอนหลับที่ดี 

       ข้อ 1 healthy สุขภาพดี 
       ข้อ 3 incomes รายได ้
       ข้อ 4 interesting ความน่าสนใจ 
       ข้อ 5 behavior พฤติกรรม 

133. ตอบข้อ 3  repercussions  สิ่งที่สะท้อนกลับ 
จากเนื้อหา This poor sleeping pattern has serious repercussions on our health, …     
มีความหมายว่า รูปแบบการนอนหลับที่ไม่ดี ส่งผลสะท้อนกลับที่รุนแรงต่อสุขภาพของเรา  

       ข้อ 1 experimentations การทดลอง 
       ข้อ 2 investigations  การสืบสวน สอบสวน 
       ข้อ 4 collocations  การจัดระเบียบ 
       ข้อ 5 resolutions  ปณิธาน 
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134. ตอบข้อ 4  trouble  ปัญหา 
จากเนื้อหา If you have sleeping trouble almost every day … มีความหมายว่า  
ถ้าคุณมีปัญหาการนอนหลับเกือบทุกวัน ... 

       ข้อ 1 rear  ด้านหลัง 
       ข้อ 2 dismay ความกลัว 
       ข้อ 3 comfort   ความสบาย 
       ข้อ 5 mutilation การท าให้พิการ/การท าให้เปลี่ยนแปลง 

135. ตอบข้อ 2 suffering ทรมาน 
จากเนื้อหา ..., then you may be suffering from one of the many (and most 
common) sleep disorders. มีความหมายว่า ... คุณอาจจะทรมานจากหนึ่งในหลายๆ
อาการของความผิดปกติของการนอนหลับ 

       ข้อ 1 get pain ได้รับบาดเจ็บ 
       ข้อ 3 wounding  มีบาดแผล 
       ข้อ 4 unhappy  ไม่มีความสุข    
       ข้อ 5 unhealthy  สุขภาพไม่ดี 

136. ตอบข้อ 4  toll (take a toll เป็นส านวนแปลว่า ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง อาจท าให้เกิดความ 
                     เสียหายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ เสียชีวิตได้) 
       จากเนื้อหา You should take proper treatment before they take a toll on your life. 
   มีความหมายว่า คุณควรได้รับการรักษาที่เหมาะสมก่อนที่มันจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง 
                    จนคุณอาจเสียชีวิตจากการนอนไม่หลับได้  
       ข้อ 1 abjection  สภาพที่น่าสังเวช 
       ข้อ 2 dream   ความฝัน 
       ข้อ 3 barge  เรือ 
      ข้อ 5 point ความคิดเห็น 

Cloze Passage  (137-141) 
ไฟป่าจะเกิดจากหนึ่งในสองสาเหตุเสมอ นั่นคือไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติหรือไฟป่าที่เกิดจาก
ฝีมือมนุษย์ โดยทั่วไปไฟป่าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า รวมทั้งอัตราเพียง
เล็กน้อยที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแห้งๆ เช่น ขี้เลื่อยหรือเศษใบไม้แห้ง ในทาง
กลับกันไฟป่าจากฝีมือมนุษย์เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ซึ่งสามารถจ าแนกได้ว่ามาจากการสูบ
บุหรี่ การพักผ่อนหย่อนใจ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ไฟป่าจากฝีมือมนุษย์ก่อให้เกิดปริมาณไฟป่าที่
เพ่ิมขึ้นในป่าของพวกเรา  แต่ไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติก่อให้เกิดพ้ืนที่ในการถูกเผาไหม้เป็น
บริเวณกว้าง ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าไฟป่าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์นั้นจะได้รับการตรวจพบในระยะ
เริ่มแรก และสามารถควบคุมได้โดยง่าย ในทางตรงกันข้ามไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
สามารถเกิดข้ึนเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะได้รับการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
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137. ตอบข้อ 3  lightning ฟ้าแลบ 
ข้อ 1 hunting การล่า 
ข้อ 2 smoking ควัน 
ข้อ 4 conserving  การอนุรักษ์ 

  ข้อ 5 blowing  ลมพัด 

138. ตอบข้อ 5  combustion การสันดาป 
ข้อ 1 sublimation การระเหิด 

   ข้อ 2 condensation การควบแน่น 
   ข้อ 3 evaporation  การระเหย 
   ข้อ 4 explosion  การระเบิด  
139. ตอบข้อ 1  miscellaneous เบ็ดเตล็ด  
   ข้อ 2 advantageous ซึ่งได้เปรียบ 
   ข้อ 3 mountainous เต็มไปด้วยภูเขา 
   ข้อ 4 obvious ซึ่งได้เปรียบ 
   ข้อ 5 poisonous ซึ่งมีพิษ 

140. ตอบข้อ 4  detected ถูกสืบค้น 
ข้อ 1 used ถูกใช้ 

   ข้อ 2 founded ถูกก่อตั้ง 
ข้อ 3 arrested ถูกจับกุม 
ข้อ 5 announced ถูกประกาศ 

141. ตอบข้อ 2  authorities เจ้าหน้าที ่
ข้อ 1 communities ชมชน 

  ข้อ 3 facilities  สิ่งอ านวยความสะดวก  
   ข้อ 4 securities ความปลอดภัย 
   ข้อ 5 cavities โพรง 
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กฎควำมปลอดภัยในกำรใช้อ่ำงน้ ำร้อน 

 ช าระร่างกายด้วยสบู่และน้ าก่อนจะลงไปแช่น้ า 

 ลงอ่างและออกจากอ่างน้ าร้อนช้าๆ 

 อย่ากระโดดหรือด าน้ า 

 ห้ามน าแว่นเข้าไปหรือเข้าใกล้อ่างน้ าร้อน 

 ห้ามดื่มแฮลกอฮอล์ ใช้สารเสพติดหรือยา 

 ผู้สูงอายุควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งาน 

 สตรีมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งาน 

 เด็กเล็กจะต้องได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ 

 ห้ามลงอ่างน้ าร้อนหากอุณหภูมิสูงเกิน 104 องศาฟาเรนไฮน์ 

 แช่น้ าได้ครั้งละ 15 นาที และท าร่างกายให้เย็นก่อนจะแช่ใหม่ 

 ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันเลือดสูงหรือต่ า หรือการ
เจ็บป่วยที่รุนแรงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้าใช้อ่างน้ าร้อน 

 กรุณาเปลี่ยนฝาปิดหลังการใช้แต่ละครั้ง 

 กรุณาอย่านั่งหรือนอนบนฝาปิด 

 กรุณาปิดปั๊มความดันน้ าหลังการใช้ 

 กรุณาอย่าใช้สบู่หรือน้ ามันขณะอยู่ในสปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142. ตอบข้อ 5  Many, a 70-year old woman, asks her doctor for advice before using the Hot Tub. 

Many ซึ่งมีอายุ 70 ปี ปรึกษาหมอก่อนการใช้อ่างน้ าร้อน ซึ่งสอดคล้องกับกฎการใช้ Hot 
Tub (Hot Tub Safety Rules) คือ Elderly persons must consult doctor before 
use (ผู้สูงอายุต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้อ่างน้ าร้อน) 
ข้อ 1 Katerine enjoys lying down on the cover after soaking. 
       Katerine ชอบนอนบนฝาอ่างน้ าร้อนหลังจากแช่น้ าเสร็จใหม่ๆ ซึ่งขัดแย้งกับกฎ 
       ที่ว่า Please do not sit or lie down on cover. (กรุณาอย่านั่งหรือนอนบนฝาปิด) 

       ข้อ 2 Jamies always zips some wine during using the Hot Tub. 
       Jamies จิบไวน์ขณะที่ใช้อ่างน้ าร้อนเสมอ ซึ่งขัดแย้งกับกฎข้อ Do not use alcohol  
       narcotics, or medications. (ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติดหรือ ยา) 

       ข้อ 3 John who is very healthy spends half an hour to soak in the Hot Tub. 
       John ซึ่งมีร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการแช่น้ าในอ่างน้ าร้อน 

ซ่ึงขัดแย้งกับกฎข้อ Limit your soak to 15minutes, and cool off before re-entry. 
(แช่ได้ครั้งละ 15 นาทีและท าตัวให้เย็นก่อนใช้ Hot Tub อีกครั้ง) 
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ข้อ 4  Bob who has high blood pressure takes a medicine before using the Hot Tub. 
Bob ซ่ึงมีความดันเลือดสูง กินยาก่อนใช้อ่างน้ าร้อน ซึ่งแย้งกับกฎข้อ Anyone with 
heart disease, diabetes, high or low blood pressure or any serious illness 
should consult with doctor before entering the Hot Tub. (บุคคลที่เป็น
โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันเลือดสูง หรือ ต่ า หรือ โรครุนแรงจะต้องปรึกษาแพทย์
ก่อนการใช้อ่างน้ าร้อน) 

143. ตอบข้อ 4  The boss seems to be self-admired เจ้านายดูเหมือนหลงตัวเอง  
จากโจทย์ถามว่า สามารถตีความจากการ์ตูนนี้ได้ว่าอะไร ภาพแรก Mr. Thornapple บอกว่า   
ชื่นชอบเจ้านายมาก ส่วนเจ้านายบอกว่ารู้สึกเช่นเดียวกับที่ Mr. Thornapple รู้สึก ท าให้ 
Mr. Thornapple เข้าใจว่าเจ้านายชื่นชมตัวของเขา แต่ภาพที่สามเจ้านายกลับบอกว่า เขา
รู้สึกชื่นชมตัวเขาเอง ดังนั้น บทสรุปที่ตีความได้จากการ์ตูนคือเจ้านายของ Mr. Thornapple 
เป็นคนหลงตัวเอง  

        ข้อ 1 The boss really likes Thornapple.  เจ้านายชื่นชอบ Mr. Thornapple 
ข้อ 2 Thornapple adores his boss’s reaction. Mr. Thornapple ชื่นชมค าตอบของเจ้านาย 

        ข้อ 3 Thornapple doesn’t like his boss. Mr. Thornapple ไม่ชอบเจ้านาย 
        ข้อ 5 Thornapple is humorous. Mr. Thornapple เป็นคนมีนิอารมณ์ขัน 

144. ตอบข้อ 2  Because his wife rarely listens to him too. ภรรยาของเขาแทบจะไม่ฟังเขาเลย 
       จากโจทย์ถามว่า ท าไมสามีจึงรู้สึกอ้ึงเมื่อภรรยาเขาย้อนถามเขาอีกว่างานเป็นอย่างไร 

จากการ์ตูน ภาพแรกสามีทักทายภรรยาและรู้สึกดีใจที่ได้กลับบ้าน เป็นเพราะไม่มีใครในที่ 
ท างานฟังเขาเลย จึงดีใจที่กลับบ้าน และคิดว่าภรรยาจะฟังและเข้าใจเขา แต่ภาพที่สาม
แทนที่ภรรยาจะปลอบใจกลับถามว่าท างานเป็นอย่างไรทั้งที่สามีเล่าไปแต่ต้น จึงตีความได้ว่า
ภรรยาไม่ฟังที่สามีเล่าให้ฟัง 

        ข้อ 1 Because his wife doesn’t understand him. ภรรยาไม่เข้าใจเขา  
        ข้อ 3 Because he comes home and sees his wife. เพราะสามีกลับบ้านและมาหาภรรยา 
        ข้อ 4 Because his wife cares about him. เพราะภรรยาของเขาเอาใจใส่สามี 
        ข้อ 5 Because his wife stays at home. เพราะภรรยาอยู่บ้าน 

145. ตอบข้อ 5  Because a man says something nonsense and unrelated to his job.  
เพราะผู้ชายพูดถึงเรื่องที่ไร้สาระและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมากู้เงินเลย 

       จากโจทย์ถามว่า ท าไมนายธนาคารจึงรู้สึกสับสนกับผู้ชายในภาพ  
จากภาพการ์ตูน ผู้ชายบอกว่าเขามาสมัครขอสินเชื่อเพ่ือปรับปรุงบ้าน เจ้าหน้าที่ธนาคารจึง
ถามข้อมูลว่าเป็นการปรับปรุงบ้านประเภทไหน แต่ผู้ชายบอกว่าจะปรับปรุงบ้านโดยการส่ง
แม่ยายไปล่องเรือนานๆ (ซึ่งเป็นมุก)ท าให้นายธนาคารอ้ึงไป 

     ข้อ 1 Because a man comes to the bank so late. เพราะผู้มาถึงธนาคารช้า 
     ข้อ 2 Because a man wants to go cruising.  เพราะผู้ชายต้องการไปล่องเรือ 

    ข้อ 3 Because he wants to give a man some suggestions. เพราะนายธนาคาร 
       ต้องการให้ค าแนะน าแก่ผู้ชาย 
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    ข้อ 4 Because a banker can give a man just a small amount of loans.  
                           เพราะนายธนาคารสามารถอนุมัติยอดเงินกู้ให้กับผู้ชายคนนี้ได้น้อย 

146. ตอบข้อ 2  The ticket is for a single journey only.  ตั๋วรถไฟเป็นตั๋วเดินทางเที่ยวเดียว     
จากโจทย์ถามว่า ข้อความใดไมเ่ป็นความจริง ซึ่ง จากข้อมูลในตั๋วระบุประเภทของตั๋วว่าเป็น
ประเภท return ticket ซึ่งในสหราชอาณาจักร ตั๋ว return ticket หมายถึงตั๋วไปกลับ 
(round trip) 
ข้อ 1 This ticket is  for any station in London. ตั๋วนี้ใช้ส าหรับทุกสถานีในลอนดอน ซ่ึง 
        เป็นความจริงตามข้อมูลในตั๋ว ( to London (all station)) 
ข้อ 3 The ticket is for trains to Oxford. ตั๋วนี้ใช้ส าหรบัรถไฟไปอ๊อกฟอร์ด ซึ่งเป็นจริง 
       ตามข้อมูลในตั๋วที่ระบุว่าเป็น return ticket จึงเป็นรถท่ีเดินทางจากลอนดอนไป 
       อ๊อกฟอร์ดก็ได้ 
ข้อ 4 The ticket is for standard class. ตั๋วนี้ใช้ส าหรับชั้นธรรมดา ซึ่งเป็นจริงตามข้อมูล 

                  ในตั๋วที่ระบุว่าเป็น Standard class (class : STD) 
ข้อ 5 This ticket is for the 22nd July. ตั๋วนี้ใช้ในวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นจริง 

                  ตามข้อมูลในตั๋วซึ่งระบุวันหมดอายุของตั๋วว่าเป็นวันที่ 22 กรกฎาคมมิถุนายน ดังนั้น 
                  วันที่ 22 กรกฎาคม ก็ยังสามารถใช้ตั๋วใบนี้ได้ (Date Valid : 22 JUL y2012) 

147. ตอบข้อ 5  salty เค็ม  
โจทย์ถามว่า จากข้อมูลทางโภชนาการ popcorn มีรสชาติอย่างไร 
จากข้อมูลทางโภชนาการระบุว่า โซเดียมหรือเกลือแกง มีค่า 210 กรัม โดยไม่มีตัวปรุงรสอื่น 

     ข้อ1 sweet หวาน 
     ข้อ 2 bitter รสขม 
     ข้อ 3 spicy รสเผ็ด  
     ข้อ 4 sour รสเปรี้ยว   

148. ตอบข้อ 3  Home health aides  ผู้ช่วยเหลือดูแลสุขภาพตามบ้าน 
        จากโจทย์ถามว่า อาชีพใดที่จะเติบโตสูงที่สุดในช่วงปี 2010 ถึง 2020  

ข้อมูลจากตารางแสดงให้เห็นถึง 30 อาชีพทีเ่ติบโตเร็วที่สุดในระหว่างปี 2010 ถึง 2020 โดย
มีอัตราส่วน 1: 1000 จะพบว่าอาชีพผู้ช่วยเหลือดูแลสุขภาพในปี 2010 มี101,8000 อัตรา 
แต่ในปี 2020 มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็น 172,400 อัตรา  มียอดตัวเลขแตกต่างกันถึง 706 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 69 สูงเป็นอันดับที่หนึ่ง 
ข้อ 1 Biomedical engineers วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
ข้อ 2 Dental hygienists   ผู้ดูแลสุขภาพช่องปาก 
ข้อ 4 Health educators   นักวิชาการด้านสุขภาพ 
ข้อ 5 Carpenters  ช่างไม้ 
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149. ตอบข้อ 2  In 2010, there were 250,000 dental hygienists.  
                     ในปี 2010 จะมีต าแหน่งผู้ดูแลสุขภาพช่องปาก ถึง 250,000 คน 

        จากโจทย์ ถามว่าข้อใดกล่าวถึงอาชีพผู้ดูแลสุขภาพช่องปากได้ไม่ถูกต้อง   
ตารางกล่าวถึงอาชีพ ผู้ดูแลสุขภาพช่องปาก (Dental hygienists) ปี 2010 มีจ านวน 
182,000 อัตรา ปี 2020 มีแนวโน้มสูงเป็น 250,000 อัตรา มีอัตราการเปลี่ยนแปลงถึง 
68,000 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 37   

       ข้อ 1 It requires an associate degree.  มันเป็นอาชีพที่ต้องวุฒิปริญญาตรี  
   ข้อ 3 From 2010 to 2020, this job will grow by 37%. ช่วงปี 2010 ถึงปี 2020  
                  อาชีพนี้มีอัตราเติบโตถึง  37% 

     ข้อ 4 There will be 68 more dental hygienists in 2020. อัตราการเติบโตอาชีพนี้ 
                             มากกว่าร้อยละ 68 

     ข้อ 5  In 2020, there will be 68,000 more dental hygienists than in 2010. 
                             ในปี 2020 อาชีพผู้ดูแลสุขภาพช่องปากจะมี 68,000 อัตรา มากกว่าปี 2010  

150. ตอบข้อ 2  jobs which are related to health will be needed most in 2020 อาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพจะเป็นที่ต้องการมากที่สุดในปี 2020 เพราะในตารางแสดงถึงอาชีพที่เกี่ยวกับ
สุขภาพทั้งหมดยกเว้นช่างไม้ 
ข้อ 1 the average of the growth of biomedical engineers is lower than the  
       health educators ค่าเฉลี่ยการเพิ่มข้ึนของอาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์น้อยกว่า   
       ค่าเฉลี่ยของอาชีพนักวิชาการด้านสุขภาพ 
ข้อ 3 the tendency of job employment in 2010 and 2020 is not different    
       แนวโน้มของการจ้างงานในปี 2010 และ 2020 ไม่แตกต่างกัน 
ข้อ 4 all occupations require postsecondary education or training  

                 ทุกอาชีพต้องการผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
  ข้อ 5 carpenters will not be important in 2020 อาชีพช่างไม้จะไม่ส าคัญในปี 2020 

151. ตอบข้อ 1 A survey of working parents’ routine ส ารวจข้อมูลกิจวัตรประจ าวันของพ่อแม่ท่ีท างาน 
จากโจทย์ถามว่า กราฟนี้เกี่ยวข้องกับอะไร  
ข้อ 2 A survey how working parents spend their free time. ส ารวจการใช้เวลาวา่ง 

                 ของพ่อแม่ที่ท างาน 
       ข้อ 3 A survey how working parents spend their time with children. ส ารวจ 
          การใช้เวลากับลูกของพ่อแม่ที่ท างาน 

ข้อ 4 A survey of working parents’ activities in families. ส ารวจกิจกรรมใน    
       ครอบครัวของพ่อแม่ที่ท างาน 

       ข้อ 5 A survey of parents’ time used on working.  ส ารวจเวลที่ใช้ท างานของพ่อแม่ 
                 ที่ท างาน 
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152. ตอบข้อ 4  Doing routine chores ท างานบ้าน 
         จากโจทย์ถามว่า กิจกรรมใดพ่อแม่ที่ท างานใช้เวลาท าน้อยที่สุด 
         กราฟวงกลมแสดงให้เห็นว่า คนท างานใช้เวลาในการนอน 7.6 ชั่วโมง ท างาน 8 ชั่วโมง 
                     เวลาว่างและกีฬา 2.6 ชั่วโมง ดูแลครอบครัวและสมาชิก 1.2 ชั่วโมง การกินและดื่ม  

          1.1 ชั่วโมง ท างานบ้าน 1 ชั่วโมง และอ่ืนๆ 2.5 ชั่วโมง   
        ข้อ 1 Taking care of family members ดูแลสมาชิกในครอบครัว 
      ข้อ 2 Chilling out with friends เที่ยวกับเพื่อนๆ 
      ข้อ 3 Having a small parties  มีงานเลี้ยงเล็ก ๆ 
      ข้อ 5 Relaxing ผ่อนคลาย 

153. ตอบข้อ 2  Working parents spend more time on working than other activities 
                     พ่อแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท างานมากกว่ากิจกรรมอ่ืน 

จากโจทย์ถามว่า ข้อความใดถูกต้อง ข้อความท่ี 2 ถูกต้องที่สุดเพราะว่ากราฟวงกลมแสดงให้
เห็นว่า คนท างานใช้เวลาในการนอน 7.6 ชั่วโมง ท างาน 8 ชั่วโมง เวลาว่างและกีฬา 2.6 ชั่วโมง 
ดูแลครอบครัวและสมาชิก 1.2 ชั่วโมง การกินและดื่ม 1.1 ชั่วโมง ท างานบ้าน 1 ชั่วโมง และ
อ่ืนๆ 2.5 ชั่วโมง   
ข้อ 1 Working parents spend more time on eating and drinking than other activities    
       พ่อแม่ใช้เวลาในการรับประทานอาหารและดื่มมากกว่าการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ   

          ข้อ 3 Working parents spend as much time working as other activities  
                            พ่อแม่ใช้เวลาในการท างานเท่ากับกิจกรรมอ่ืน 
      ข้อ 4 Working parents spend less time on working than sleeping  
                            พ่อแม่ใช้เวลาในการท างานน้อยกว่าการนอน 

ข้อ 5 Working parents spend less time on leisure and sports 
       พ่อแมใ่ช้เวลาน้อยในการท ากิจกรรมยามว่างและการเล่นกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 99 

(154-156) 
ที่รัก ผมรู้ว่าเราเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้ 
แต่ส าหรับผมแล้วรู้สึกว่ามันเนิ่นนานราวกับ 500 ปี 
ผมคิดถึงคุณจนถึงจุดที่ผมเริ่มกระวนกระวาย 
เหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้ต้องสิ้นสุดให้ได้แล้ว 
ผมคิดถึงคุณทุกๆ วินาทีและทุกๆ ลมหายใจ 
เพ่ือคุณ ผมจะจ้องมองแม้แต่หน้าที่ไร้หายใจ 
การได้จุมพิตคุณคือความหอมหวานของความรัก 
และจุมพิตนั้นส่งความรู้สึกจากสวรรค์เบื้องบน 
จ้องมองดวงตาคู่นั้นของคุณคือการจ้องมองไปยังท้องฟ้า 
ช่างเลิศเลอเต็มไปด้วยดวงดาวและสรวงสวรรค์อยู่ภายใน 
การเห็นรอยยิ้มของคุณคือการเห็นพระผู้เป็นเจ้า 
บทกวีนี้แด่เธอ ยอดรักของผม    
                                                        Jason Roop 
ที่มา: http://www.trueplookpanya.com/examination/answer/12961 

 
154. ตอบข้อ 2  disaster   ความหายนะ เลวร้าย 

จากโจทย์ถามว่า บทกวีด้านบน ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “calamity” ที่สุด  
ค าว่า “calamity” ในบทกวี มีความหมายในเชิง วิบัติ เลวร้าย มหาภัย 
ข้อ 1 harshness ความรุนแรง ความดุร้าย 
ข้อ 2 violence ความรุนแรง การท าลาย 

  ข้อ 3 danger อันตราย  
  ข้อ 5 fear  ความหวาดกลัว 

155. ตอบข้อ 2  The author is very much in love with his sweetheart. ผู้แต่งบทกวีรักคนรักอย่าง 
จากโจทย์ถามว่า เนื้อความในบทกวีเน้นในเรื่องใด ซึ่งเมื่อดูจากความหมายของบทกวีทั้งหมด
เป็นการบรรยายถึงความรักและมีการเปรียบเทียบเกินจริงที่แสดงให้เห็นถึงความรักท่ีมีต่อคน
รักอย่างมากมาย 
ข้อ 1 The author knows that love can make people blind. ผู้แต่งบทกวีรู้ว่าความรัก 

                  ท าให้คนตาบอด 
ข้อ 3 The author feels that love is unavoidable. ผู้แต่งบทกวีรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่ง 
       ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ข้อ 4 The author feels sad after he lost his love. ผู้แต่งบทกวีรู้สึกเสียใจหลังจาก 
        สูญเสียคนรัก 
ข้อ 5 The author knows that love is everywhere. ผู้แต่งบทกวีรู้ว่าความรักมีอยู่ทุกหนแห่ง 
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156. ตอบข้อ 4  My eternal love รักนิรันดร ์
จากโจทย์ถามว่า ชื่อที่เหมาะสมที่สุดส าหรับบทกวีนี้คืออะไร  

  ข้อ 1 Sanity Losing ความกระวนกระวาย 
ข้อ 2 The power of the dark side พลังแห่งด้านมืด 
ข้อ 3 Love and Heaven รักและสรวงสวรรค์ 
ข้อ 5 Tie me with love ผูกมัดฉันด้วยความรัก 

(157-159) 

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ยี่ห้อ Futura รุ่น320 รุ่นใหม่ ระบบประมวลผลความเร็วสูงส าหรับ
เอกสารที่มีภาพซับซ้อน ถ่ายเอกสารได้ชัดเจน 30 แผ่นต่อนาที เชื่อมต่อได้ทั้งระบบ 
Windows และ  Apple ถาดบรรจุกระดาษได้ 700 แผ่น สามารถเพ่ิมถาดอีกสามถาดเพ่ือให้
สามารถบรรจุกระดาษ 2 ,300 แผ่นเพ่ือให้สามารถโหลดกระดาษได้เร็วขึ้น เครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์  Futura 320 รุ่นใหม่ ความเร็วสูง คุณภาพการพิมพ์เยี่ยม ที่คุณไว้ใจได้ 

157. ตอบข้อ 4  The speed of the new Futura 320 Laser Printer  ความเร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์     
           Futura 320 รุ่นใหม่   จากโจทย์ถามว่า บทอ่านเน้นเรื่องใด    

  ข้อ 1 The availability of the new Futura 320 Laser Printer  การมีวางขายของ 
                            เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Futura 320 รุ่นใหม่    
        ข้อ 2 The size of the new Futura 320 Laser Printer  ขนาดของเครื่องพิมพ์เลเซอร์     
                            Futura 320 รุ่นใหม่ 
        ข้อ 3 The cost of the new Futura 320 Laser Printer  ราคาของเครื่องพิมพ์เลเซอร์     
                            Futura 320 รุ่นใหม่ 
        ข้อ 5 The complex visuals of the new Futura 320 Laser Printer  ภาพที่ซับซ้อน 
                            ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Futura 320 รุ่นใหม่    

158. ตอบข้อ 4  At most 2,300  มากถึง 2,300  
จากโจทย์ถามว่าเครื่องพิมพ์รุ่นนี้สามารถบรรจุกระดาษได้สูงสุดกี่แผ่น จากบทอ่าน “and  
can take three more trays for a maximum paper capacity of 2,300 sheets for 
much faster paper reloading”สามารถใส่ถาดกระดาษได้ถึง 3 ถาด บรรจุกระดาษได้
สูงสุดถึง 2,300 แผ่น 
ข้อ1 About 30 ประมาณ 30 แผ่น 

  ข้อ2 Less than 320 น้อยกว่า 320 แผ่น 
ข้อ3 Approximately 700 สูงสุด 700 แผ่น 

         ข้อ5 More than 2,300 มากกว่า 2,300 แผ่น 
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159. ตอบข้อ 4  A  stack of paperwork with heavy visuals. เอกสารที่มีภาพประกอบจ านวนมาก 
      จากโจทย์ถามว่างานพิมพ์ประเภทใดเหมาะกับความสามารถของเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ 
        ข้อ 1 A book containing text entirely หนังสือที่มีข้อความมากๆ 
        ข้อ 2 A company’s financial statement งบการเงินของบริษัท 
        ข้อ 3 Handwritten letters for reproduction จดหมายที่เขียนด้วยลายมือ 
        ข้อ 5 Colorful advertising billboards ป้ายโฆษณาที่เต็มไปด้วยสีสัน 
 
  VANGUARDIA TIMES 
  348 อาคาร Full Circle, ถนนเมน 2009,  ฮุสตัน, เท็กซัส 
  6 ตุลาคม 2019 
  จาก  Peter Gould 
        บรรณาธิการอ านวยการ 
   ถึง  Lorna Nelson 
        หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
  หัวข้อ บทวิจารณ์หนังสือจากผู้ประสานงานอิตาลีเพื่อการแก้ไข 

นี่คือบทวิจารณ์หนังสือของ Mr. Servo ผู้ประสานงานจากโรม ต้นฉบับจ าเป็นต้องแก้ไขใหม่
ให้สมบูรณ์ทั้งการวางรูปแบบยังไม่ดีพอและไวยากรณ์ที่ผิดพลาด Ms. Andrey ผู้ช่วย         
กองบรรณาธิการคนใหม่ ได้ตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดใหญ่มากในเรื่องของข้อเท็จจริง           
ที่น าเสนอ จึงขอให้ด าเนินการแก้ไขใหม่และส่งต้นฉบับที่สมบูรณ์ให้ผม ภายใน 5 โมงเย็นวันนี้ 
ขอบคุณมาก 
Peter Gould 

 
160. ตอบข้อ 4  Lorna Nelson 
       จากโจทย์ถามว่า จากบทอ่านใครที่ต้องท างานนี้ 

เอกสารฉบับนี้เขียนโดย Peer Gould บรรณาธิการอ านวยการ ส่งถึง Lorna Nelson ซึ่งเป็น
หัวกองบรรณิการให้แก้ไขงาน 

  ข้อ 1 Mr. Servo  
      ข้อ 2 Peter Gould 
      ข้อ 3 Ms. Andrey 
      ข้อ 5 Lorna Nelson and Mr. Servo 
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161. ตอบข้อ 1  To have material totally redone. แก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จ 
      จากโจทย์ถามว่า อะไรที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

จากเอกสารระบุถึงกองบรรณาธิการได้ส่งบทวิจารณ์ที่ Mr. Servo ผู้ประสานงานจากโรม 
ขอให้ฝ่ายบรรณาธิการด าเนินการแก้ไขบทความในเรื่องของการวางรูปแบบและไวยากรณ์ 
ทั้งนี้  Ms. Andrey ผู้ช่วยกองบรรณาธิการยังได้ตรวจพบว่า มีข้อผิดพลาดในเรื่องของ
ข้อเท็จจริงที่น าเสนอ จึงขอให้ด าเนินการแก้ไขและส่งบทความที่สมบูรณ์ ภายใน 5 โมงเย็นนี้ 
ของวันนี้  

       ข้อ 2 To have some facts checked ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
       ข้อ 3 To have some details explained อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 
       ข้อ 4 To have material replaced หาข้อมูลมาแทน 
       ข้อ 5 To have errors found หาข้อผิดพลาด 

(162-163) 
  Ms. Joanna Wallace 
  ผู้อ านวยการสายการเงิน 
  Cooper Trading Corp. 

ฉันยินดีที่จะแนะน า Mr. Alfred Engels ส าหรับต าแหน่ง พนักงานฝึกหัดด้านการลงทุน   
Mr. Alfred Engels เป็นลูกศิษย์สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมิซูรี่ เขามีความสามารถไม่
เพียงแค่ด้านวิชาการเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถด้านการเป็นผู้น า โดยเคยเป็นประธาน
นักเรียน และเป็นสมาชิกศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัย 
 Mr. Alfred Engels มีความสามารถยอดเยี่ยมในทักษะการพูดโน้มน้าว และมีทัศนคติ     
การท างานเชิงบวก ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนั้นจะช่วยให้เขาเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อองค์กร    

               ด้วยความปรารถนาดี 
                     Charles B. Kettering 
 
162. ตอบข้อ 1 Trading experience ประสบการณ์ในการลงทุน 

จากโจทย์ถามว่า ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงจุดแข็งของ Alfred Engles  
จากจดหมายเป็นจดหมายรับรองที่เขียนโดย Charles B. Kettering ถึง Ms. Joanna 
Wallace ซึ่งกล่าวถึง Mr. Alfred Eagles ซึ่งเป็นพนักงานฝึกหัดด้านการลงทุน ว่าเป็นลูก
ศิษย์สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมินิโซตา มีความสามารถด้านความรู้และความเป็นผู้น า 
เคยเป็นประธานนักเรียน และเป็นสมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น มีความสามารถในการพูดโน้มน้าว มี
ทัศนคติการท างานเชิงบวก ซึ่งจะเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร    

          ข้อ 2 Good at learning เรียนรู้เก่ง 
         ข้อ 3 Leadership exposure ภาวะผู้น า 
         ข้อ 4 Persuasiveness   นักเจรจา 
          ข้อ 5 Student council chairman ประธานสภานักเรียน 
 
 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 103 

163. ตอบข้อ 3  To recommend a person for a job. เพ่ือแนะน าคนส าหรับต าแหน่งงาน 
จากโจทย์ถามว่า จุดประสงค์ของจดหมายคืออะไร ดูค าตอบจาก  

        ข้อ 1 To explain a trading procedure  เพ่ืออธิบายขั้นตอนการลงทุน 
        ข้อ 2 To reprimand an employee   เพ่ือต าหนิลูกจ้าง 
        ข้อ 4 To apply for a new position  เพ่ือสมัครต าแหน่งใหม่ 
        ข้อ 5 To apply for a member of the College Honors Society  เพ่ือสมัครสมาชิก 
                    ของสมาคมของวิทยาลัย 

(164-166)  
บริษัท APV Marketing, Chicago เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นน าด้านวัสดุและอุปกรณ์การถ่ายภาพ 
ก าลังมองหาผู้ที่มีความสามารถตามคุณบัติเหมาะสมในต าแหน่ง ดังนี้ 

ผู้ช่วยกำรตลำด 

ความรับผิดชอบ: 
- ผู้ช่วยในการวางแผนการโฆษณาด้านการตลาด 
- วางแผนการตลาดของบริษัท จัดรายการและกิจกรรม 
- ดูแลกิจกรรมการตลาดเพ่ือน าเสนอผลติภัณฑ์ของบริษัท ตามแหล่งตลาดต่างๆ 

คุณสมบัติ: 
- ต้องมีความสามารถด้านการตลาดและการสื่อสาร 
- มีปริญญาสาขาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการจัดการตลาด 
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดการตลาด 
- รักความก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง 

บริษัทเสนอเงินเดือน โบนัส ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและส าเนาบัตรประชาชน ที่ แผนกบุคคล 

 
164. ตอบข้อ 3  Manufacturing อุตสาหกรรมการผลิต 

จากโจทย์ถามว่า APV Marketing Corp จัดเป็นธุรกิจประเภทใด ซ่ึงค าตอบสามารถเดา 
ไดจ้ากประโยค APV Marketing, Chicago’s leading manufacturer of state-of-the-
art photographic equipment หมายถึง บริษัท APV Marketing, Chicago เป็น
บริษัทผู้ผลิตชั้นน าด้านวัสดุและอุปกรณ์การถ่ายภาพ 

       ข้อ 1 Publishing  สื่อสิ่งพิมพ์  
       ข้อ 2 Banking  งานธนาคาร 
       ข้อ 4 Shipping  กิจการขนส่งทางเรือ 
       ข้อ 5 Photographing  การถ่ายภาพ 
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165. ตอบข้อ 1  Residence in Chicago  มีที่พ านักในชิคาโก  
จากโจทย์ถามข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ต้องการส าหรับการสมัครงานนี้     
ข้อ 2 Good communication skill มีความทักษะในการสื่อสาร 
ข้อ 3 A Business degree   มีปริญญาทางธุรกิจ 
ข้อ 4 Experience in marketing   มีประสบการณ์ในการตลาด 
ข้อ 5 Ability to organize the marketing plan มีความสามารถทางการวางแผนการตลาด 

166. ตอบข้อ 5  Alex has got degree in Marketing Management, 4 years’ experiences,  
innovative and good command of communicative skill.   
Alex ส าเร็จการศึกษาด้านการจัดการตลาด มีประสบการณ์ 4 ปี มีความสามารถและทักษะ
ในการสื่อสารที่ดี  จากโจทย์ถามว่า ผู้สมัครในข้อใดมีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับต าแหน่งนี้ 
ข้อ 1 Por has just graduated with Marketing Management Degree.  
       Por เพ่ิงจบการศึกษาปริญญาตรีการตลาด  
ข้อ 2 Mod got bachelor degree in Business and have one year experience.  

               Mod จบปริญญาตรีด้านธุรกิจและมีประสบการณ์ท างาน 1 ปี   
ข้อ 3 Sak had a college degree in business and has taught in Vocational  
       College for 3 years. Sak จบปริญญาทางดา้นธรุกิจและเคยสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษา 3 ปี 
ข้อ 4 Joy graduated with Economics degree, Innovative without any experience.      

                 Joy จบการศึกษาปริญญาทางด้านเศรษฐศาสตร์ และมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่ม ี 
                 ประสบการณ์ 

(167-168) 
ต ารวจจราจรมักจะประหลาดใจในข้อแก้ตัวของผู้ขับรถเมื่อพวกเขาถูกจับขณะขับรถเร็ว     
วันหนึ่งต ารวจจราจรหยุดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ขับเกินความเร็วที่ก าหนด “คุณรู้ไหมว่าคุณใช้
ความเร็วในการขับรถเท่าไหร่ ผมจะต้องให้ใบสั่งกับคุณ” 
ต ารวจจราจรขอตรวจใบขับขี่และใบประกันรถยนต์ ซึ่งทั้งสองย่างก็เป็นปัจจุบัน ต ารวจ
จราจรถามอีกครั้งเพ่ือดูว่าผู้หญิงคนนี้จะรู้ถึงความเร็วที่ถูกต้องในการขับรถหรือไม่ ซึ่งเขาก็
ตอบว่า “คุณต ารวจฉันเพิ่งจะออกมาจากร้านล้างรถ ที่ฉันต้องขับรถเร็วเพราะต้องการให้ลม
เป่ารถให้แห้ง)  

167. ตอบข้อ 1 seriously 
จากโจทย์ถามว่า ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “sternly”  ซึ่งแปลว่า อย่างเข้มงวด  

       ข้อ 2 flexibly ยืดหยุ่น 
      ข้อ 3 cheerful  ร่าเริง 
       ข้อ 4 kindly ใจดี 
       ข้อ 5 gently  สุภาพ 
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168. ตอบข้อ 1  Funny สนุกสนาน  
        จากโจทย์ถามว่า น้ าเสียงของเรื่องนี้เป็นอย่างไร  
    ข้อ 2 Tragic เรื่องเศร้า 
    ข้อ 3 Serious จริงจัง 
    ข้อ 4 Sarcastic  เยาะเย้ย แนบแหนม 
    ข้อ 5 Sympathetic เห็นอกเห็นใจ  
 
Extract 15   

ดาวเทียมที่ถูกส่งไปในอวกาศก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่นักวิทยาศาสตร์และมนุษย์บ้าง  
ก็ถ่ายภาพของโลกและช่วยนักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศและระบุต าแหน่งพายุ    
เฮอริเคนบ้างก็ส่งข้อมูลของดาวเคราะห์ดวงอ่ืน ๆ หลุมด า ดวงดาวที่อยู่ไกลออกไปกลับมา 
ข้อมูลเหล่านี้ท าให้เราเข้าใจกาแล็กซ่ีและจักรวาลของเราชัดเจนยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ดาวเทียม
ยังสามารถใช้ในการสื่อสาร เช่น การส่งสัญญาณโทรทัศน์และโทรศัพท์ หรือการช่วยหา
ต าแหน่งที่ชัดเจนโดยการใช้ระบบการค้นหาต าแหน่งของโลก (จีพีเอส) ได้ด้วย 
อ้างอิง: วัฒน สุทธิศิริมงคล และคณะ. ตะลุยโจทย์ Reading and Conversation 500 ข้อ. กรุงเทพ: กรีนไลฟ์ พริ้นต้ิง
เฮ้าส์. 2560 

169. ตอบข้อ 2  Benefits of satellite (ประโยชน์ของดาวเทียม) 
จากโจทย์ถามว่าชื่อเรื่องท่ีเหมาะสมที่สุดของบทอ่านนี้คืออะไร โดยค าตอบที่ถูกต้องและ 
เหมาะสมที่สุดคือประโยชน์ของดาวเทียม เพราะในเนื้อเรื่องได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
ดาวเทียมในการพยากรณ์อากาศ การส่งข้อมูลของดวงดาวอ่ืนกลับมายังโลก ตลอดจนการ
สื่อสารระหว่างมนุษย์ 
ข้อ 1 Satellite system ระบบดาวเทียม 
ข้อ 3 How to use information of satellite วิธีการใช้ข้อมูลของดาวเทียม 

  ข้อ 4 Concepts about the type of satellite แนวคิดเก่ียวกับระบบดาวเทียม 
  ข้อ 5 Predicting the weather by satellite การพยากรณ์อากาศจากดาวเทียม 

Extract 16   
พ่อแม่สามารถสอนลูกได้หลายแบบถึงวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขา พวกเขากระตือรือร้นที่จะ
ถ่ายทอดค่านิยมและประสบการณ์ของพวกเขาให้แก่ลูก อย่างไรก็ตาม บางครั้งพวกเขาลืมไป
ว่าความสนใจของเด็กนั้นมีความแตกต่างจากพ่อแม่ และเด็กนั้นจะต้องค้นหาวิธีการใช้ชีวิต
อย่างที่พวกเขาเชื่อด้วยตนเอง 
อ้างอิง: วัฒน สุทธิศิริมงคล และคณะ. ตะลุยโจทย์ Reading and Conversation 500 ข้อ. กรุงเทพ : กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง
เฮ้าส์. 2560 
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170. ตอบข้อ 4  Parents should let the children choose their own way to live their lives.  
พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูก ๆ ได้เลือกเส้นทางการใช้ชีวิตด้วยตัวของพวกเขาเอง 
จากโจทย์ถามว่า บทสรุปของเนื้อเรื่องนี้คืออะไร โดยค าตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด คือ 
พ่อแม่ ควรปล่ อย ให้ ลู กๆ  ให้ เ ลื อก เส้ นทางการ ใช้ ชี วิ ตด้ วยตั วของพวก เขา เอ ง                                         
โดยบทสรุปในเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นการตีความในเรื่องนี้จะต้องเชื่อมโยง
จากใจความส าคัญของแต่ละประโยค ซึ่งได้กล่าวว่า พ่อแม่เป็นครูสอนเรื่องการใช้ชีวิตแก่ลูก
เป็นอย่างดี แต่พ่อแม่จะต้องให้ลูกได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตนเอง เพราะพวกเขามีความสนใจ
ที่แตกต่างจากพ่อและแม่ 
ข้อ 1 Each child has different paths of living. เด็กแต่ละคนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน 
ข้อ 2 Different generations need different ways of thinking. ช่วงวัยที่แตกต่างกัน       

              ต้องการแนวความคิดที่แตกต่างกัน 
ข้อ 3 We have many teachers in our lives. Parents are the valuable one.  

               พวกเรามีครูหลายคนในชีวิตซึ่งพ่อแม่คือหนึ่งในนั้น 
ข้อ 5 As parents can’t keep up with the rapid social change, they aren’t  

                 always right. เพราะผู้ปกครองตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วไม่ทัน     
                 พวกเขาจึงไม่ถูกต้องเสมอไป 

Extract 17   
ความส าคัญของศูนย์การท าวิจัยทางด้านการเกษตรไม่อาจถูกมองข้ามได้ ชาวไร่ชาวนาจะ
ได้รับความรู้มากมายจากศูนย์ดังกล่าว ด้วยความรู้ที่ได้รับพวกเขาจะรู้ว่าการลดต้นทุนการผลิต
ได้อย่างไร จะค้นพบ วิธีที่มีประสิทธิภาพในการท าไร่ และช่วยสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้นใน
การท าธุรกิจ นี่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางอาหารของประเทศ เพราะไม่มี
ประเทศใดที่จะสามารถอยู่รอดได้โดยปราศจากปริมาณอาหารที่เพียงพอ 
อ้างอิง: วัฒน สุทธิศิริมงคล และคณะ. ตะลุยโจทย์ Reading and Conversation 500 ข้อ. กรุงเทพ: กรีนไลฟ์ พริ้นต้ิง
เฮ้าส์. 2560 

171. ตอบข้อ 5  Supporting agricultural research center could help improve both people’s 
lives and the country. การสนับสนุนศูนย์การวิจัยทางการเกษตรจะช่วยท าให้ชีวิตผู้คน
และประเทศให้ดีขึ้น 
จากโจทย์ถามว่า บทสรุปของเนื้อเรื่องนี้คืออะไร โดยดูจากบทอ่านที่กล่าวถึงศูนย์การท าวิจัย
ที่ช่วยให้ความรู้กับเกษตรกรด้านการลดต้นทุนในการผลิต การเพิ่มปริมาณด้านผลผลิต ที่
สามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางอาหารของประเทศให้ดีขึ้น 
ข้อ 1 Food prices will be reduced because of farmers’ network. ราคาของอาหาร 
       จะลดลงเนื่องจากมีเครือข่ายทางการเกษตร 
ข้อ 2 The research center should be established as soon as possible. ศูนย์การ 
        วิจัยควรก่อตั้งให้เร็วที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  
ข้อ 3 The government will have food problem if having problems with  
       farmers. รัฐบาลจะเผชิญปัญหาด้านอาหารถ้ามีปัญหากับเกษตรกร 
ข้อ 4 The agriculture researcher center can directly help businessmen in the  
        country. ศูนย์การวิจัยทางการเกษตรสามารถช่วยนักธุรกิจภายในประเทศได้โดยตรง 
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Extract 18   
อากาศเป็นสิ่งส าคัญต่อมนุษย์เช่นเดียวกันกับน้ าที่มีความส าคัญต่อปลา พวกเราได้เห็นว่า
มนุษย์ได้ท ากิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับอากาศ มนุษย์มองเรื่องอากาศแตกต่างออกไป
ตามสถานการณ์ เมื่อมนุษย์ยุคโบราณเผชิญกับสภาพอากาศที่โหดร้ายหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ พวกเขาจะถูกบังคับให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ มีต้นเหตุมาจากพระเจ้า พวกเขาปรารถณา
อย่างมากที่จะมีสภาพอากาศที่ดีต่อการด ารงชีวิต โดยการจัดท าพิธีกรรมและการบูชายัญ
มากมายนับไม่ถ้วน เช่น การเต้นเพ่ือโน้มน้าวให้พระเจ้าประทานสภาพอากาศท่ีดีหรือควบคุม
สภาพอากาศให้คงที่ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เกิดประโยชน์ แต่พวกเขาก็ท าเพ่ือให้เกิด
ช่วงเวลาที่มีสีสันเข้ามา 
อ้างอิง: วัฒน สุทธิศิริมงคล และคณะ. ตะลุยโจทย์ Reading and Conversation 500 ข้อ. กรุงเทพ : กรีนไลฟ์ พริ้นต้ิง
เฮ้าส์. 2560 

172. ตอบข้อ 4  To demonstrate the old belief and activities of the ancient when facing bad 
weather. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเก่าแก่และกิจกรรมในสมัยโบราณเมื่อเผชิญกับสภาพ
อากาศท่ีเลวร้าย 
จากโจทย์ถามว่า วัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้คืออะไร โดยค าตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
คือค าตอบข้อที่ 4 เพราะจากเนื้อเรื่องกล่าวถึงความเชื่อและกิจกรรมของคนในยุคโบราณคือ
การเต้นร าเพื่อบูชาพระเจ้า 
ข้อ 1 To criticize the ancient men to create the unscientific activities.  

                  เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์คนในยุคโบราณท่ีสร้างสรรค์กิจกรรมที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 
ข้อ 2 To inform of the way to invent rituals in order to control the weather.  
        เพ่ือบอกวิธีการคิดค้นพิธีกรรมในการควบคุมสภาพอากาศ 
ข้อ 3 To disapprove of the way the ancient did in order to live in the better  
        weather. เพ่ือไม่ยอมรับกวิธีที่คนโบราณได้ท าเพ่ือให้สามารถอยู่ในสภาพอากาศที่ดีกว่าเดิม 
ข้อ 5 To impress the reader of the way to do lively activities in order to have  
        the better weather. เพ่ือสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่านในการท ากิจกรรมที่มี 
        ชีวิตชวีาเพ่ือให้มีสภาพอากาศท่ีดีขึ้น 

173. ตอบข้อ 4  disapproving but admiring ไม่เห็นด้วยแต่ชื่นชอบ 
จากโจทย์ถามว่า Tone ของเรื่องมีลักษณะเป็นแบบใด ข้อที่ถูกต้องคือค าตอบข้อที่ 4 ทั้งนี้
เพราะสิ่งที่ชี้ให้เห็นคือการที่ผู้เขียนสรุปว่าพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าไม่ได้ส่งผลต่อสภาพอากาศแต่
สามารถเพ่ิมสีสันให้ชีวิต 
ข้อ 1 disbelieving and doubtful  ไม่เชื่อและสงสัย 

  ข้อ 2 interesting and astonishing  น่าสนใจและประหลาดใจ 
  ข้อ 3 scornful but objective  ดูถูกแต่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 

ข้อ 5 cynical and outraged  เหยียดหยามและโกรธแค้น 
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Extract 19 
ร่มอาจจะมีเท้าเล็ก ๆ ที่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้ ไม่เช่นนั้นเราจะอธิบายความจริงที่ว่าพวกมัน
ก าลังหลบหนีหรือหายไปจากจุดที่เราแน่ใจว่าเราวางไว้เองได้อย่างไร เวลาที่ฟ้าผ่าและท้องฟ้า
ปล่อยให้ฝนตกลงมาและเราพยายามที่จะเอ้ือมมือไปหยิบร่ม เรามักจะพบแต่พ้ืนที่ว่างเปล่า 
แล้วร่มมันหายไปไหนละ มันคงเดินหนีไปด้วยเท้าที่เรามองไม่เห็น เมื่อตอนที่เราไม่ทันได้
สังเกตหรือบางทีมันอาจจะไปอยู่ใกล้ ๆ แว่นกันแดดที่คุณเองก็ไม่รู้ว่ามันมีปีกที่สามารถบิน
หนไีด้เช่นกัน 
อ้างอิง: วัฒน สุทธิศิริมงคล และคณะ. ตะลุยโจทย์ Reading and Conversation 500 ข้อ. กรุงเทพ : กรีนไลฟ์ พริ้นต้ิง
เฮ้าส์. 2560 

174. ตอบข้อ 5  To amuse readers by poking fun at people who usually forget where they 
keep their belongings เพ่ือท าให้ผู้อ่านสนุกสนานโดยเล่าเรื่องตลกขึ้นมาให้เห็นว่าคนชอบ
ลืมที่ ๆ พวกเขาเก็บของไว้ 
จากโจทย์ถามว่า วัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้คืออะไร โดยค าตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
คือค าตอบข้อที่ 5 โดยที่ผู้เขียนใช้ภาษาภาพพจน์เพ่ือท าให้ผู้อ่านสนุกสนานโดยเล่าเรื่องตลก
ขึ้นมาให้เห็นว่าคนชอบลืมที่ ๆ พวกเขาเก็บของไว้ โดยที่ผู้เขียนใช้ภาษาภาพพจน์ที่ไม่ใช่เรื่อง
จริง เช่น invisible little feet หรือ sunglasses which have wings เพ่ือหยอกล้อนิสัยขี้
ลืมของคนว่า สิ่งของคงมีขาเดินได้ท าให้คนใช้มักจะหาของไม่เจอ 
ข้อ 1 To clarify readers about umbrellas and sunglasses. เพ่ือชี้แจงผู้อ่านเกี่ยวกับ 
        ร่มและแว่นกันแดด 
ข้อ 2 To analyze the way that umbrellas and sunglasses work เพ่ือวิเคราะห์การ 

ท างานของร่มและแว่นกันแดด 
ข้อ 3 To inform that some of the umbrellas and sunglasses can disappear.                  
       เพ่ือบอกให้ทราบว่าร่มและแว่นกันแดดสามารถหายไปได้ 
ข้อ 4 To persuade readers to be more careful about where to keep umbrella.  

                  เพ่ือชักชวนผู้อ่านให้ระมัดระวังเก่ียวกับจะเก็บร่มไว้ที่ไหน 

175. ตอบข้อ 1  playful and humorous ขี้เล่นและมีอารมณ์ขัน 
จากโจทย์ถามว่า Tone ของบทความอ่านนี้มีลักษณะแบบใด ข้อที่ถูกต้องที่สุดคือค าตอบข้อ
ที่ 1 เพราะเดาได้จากบริบทมีการใช้ภาษาท่ีแสดงถึงความเพ้อฝัน เช่น umbrellas might 
have feet, invisible little feet, have wiings และมีการใช้ figurative language (ภาษา
ที่ท าให้เกิดภาพพจน์) เช่น escaping, stilling, walk away from the spots ที่แสดงให้
เห็นถึงความขี้เล่นและมีอารมณ์ขันของผู้เขียน 
ข้อ 2 surprise and grateful  แปลกใจและขอบคุณ 
ข้อ 3 objective and informative  เป็นไปตามข้อเท็จจริงและให้ข้อมูล 

  ข้อ 4 factual and tense  เป็นข้อเท็จจริงและตึงเครียด 
ข้อ 5 joyful and supportive  สนุกสนานและให้ก าลังใจ 
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Extract 20 
การหางานที่ดีต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ผู้หางานควรบอกคนให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท า
ได้ว่าพวกเขาก าลังมองหางานอยู่ ยกตัวอย่าง พวกเขาสามารถบอกเจ้าหน้าที่จัดหางาน
ประจ าวิทยาลัยและโทรหาหน่วยงานจัดหางาน พวกเขาสามารถส่งจดหมายสมัครงานไปหา
นายจ้างที่มีความเป็นไปได้ว่าอยากได้พนักงาน ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาสามารถหางานจาก
โฆษณารับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ ความพยายามทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา จ าไว้ว่างานที่ดีคู่ควร
กับทุกคนที่พยายามจะหามัน 
อ้างอิง: วัฒน สุทธิศิริมงคล และคณะ. ตะลุยโจทย์ Reading and Conversation 500 ข้อ. กรุงเทพ : กรีนไลฟ์ พริ้นต้ิง
เฮ้าส์. 2560 

176. ตอบข้อ 3  Finding a Good Job การหางานที่ดี 
จากโจทย์ถามว่า ชื่อเรื่องท่ีเหมาะสมที่สุดของบทอ่านนี้คืออะไร ในเนื้อเรื่องได้กล่าวถึงวิธีการ
ที่จะได้งานที่ดีว่าผู้หางานจะต้องท าอย่างไรบ้าง 
ข้อ 1 Job Seeker ผู้หางาน 
ข้อ 2 Job Requirement ต าแหน่งงาน 

  ข้อ 4 Hardworking Job Seeker ผู้มุ่งมั่นในการหางาน 
  ข้อ 5 The Available Employment การจ้างงาน 

177. ตอบข้อ 2  Finding a good job requires a great deal of work. การหางานที่ดีต้องใช้ความ 
พยายามอย่างมาก 
จากโจทย์ถามว่า ใจความส าคัญของเนื้อเรื่องนี้คืออะไร ในเนื้อเรื่องเปิดเรื่องด้วยใจความ
ส าคัญของเนื้อเรื่อง “Finding a good job requires a great deal of work.” และ       
ในประโยคถัดไปก็เป็นการให้ใจความสนับสนุนประโยคใจความส าคัญข้างต้นว่าการหางานที่ดี
ควรท าอย่างไรบ้าง 
ข้อ 1 Good job is waiting for the one who wants it. งานที่ดีจะรอเฉพาะผู้ต้องการเท่านั้น 
ข้อ 3 Job seekers should tell many people as possible. ผู้หางานควรบอกหลาย ๆ  
        คนให้มากที่สุด 

  ข้อ 4 There are many job requirements in every good job. มีคุณสมบัติหลาย ๆ  
                            ข้อในงานที่ดี 

ข้อ 5 Job seekers should send a lot of resumes to the possible employers. 
       ผู้หางานควรส่งประวัติส่วนตัวเยอะ ๆ เพ่ือความเป็นไปได้ในการจ้างงาน 
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Extract 21 
พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ค านึงว่าสารต่าง ๆ ที่พวกเขาใช้ในบ้านนั้นมีพิษมากเพียงใด ถ้าคุณมีเด็ก
เล็กอยู่ในบ้านของคุณ คุณควรที่จะระมัดระวังและแน่ใจว่าพวกเขาจะไม่วางยาพิษตนเอง 
อันดับแรก การวางอุปกรณ์ท าความสะอาดที่มีพิษไว้ในตู้เก็บของที่ใส่กุญแจไว้ อันดับสอง 
จะต้องแน่ใจว่ายาทั้งหมดถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่มีความเหมาะสม ซึ่งลูกของคุณจะไม่สามารถ
หยิบได้ สุดท้าย อธิบายอันตรายของยาและอุปกรณ์ท าความสะอาดนั้นให้ลูก ๆ ฟัง และ
เหนือสิ่งอื่นใดอย่ารับประทานยาต่อหน้าลูก ๆ เว้นเสียแต่คุณต้องการให้พวกเขาได้เลียนแบบ
พฤติกรรมในการรับประทานยาด้วยตนเอง 
อ้างอิง: วัฒน สุทธิศิริมงคล และคณะ. ตะลุยโจทย์ Reading and Conversation 500 ข้อ. กรุงเทพ : กรีนไลฟ์ พริ้นต้ิง
เฮ้าส์. 2560 

178. ตอบข้อ 4  Most parents พ่อแม่ส่วนใหญ่ 
จากโจทย์ถามว่า ค าว่า They หมายถึงอะไร ข้อที่ถูกต้องที่สุดคือ They หมายถึง พ่อแม่  
ส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะประโยคที่ว่า they use in their homes แสดงว่า they คือคน ซึ่ง
ค านามท่ีอยู่ใกล้คือ most parents 
ข้อ 1 Medicine ยา 
ข้อ 2 Their homes บ้านของพวกเขา 

  ข้อ 3 Small children เด็กเล็ก ๆ 
ข้อ 5 Poisonous substances สารที่เป็นพิษ 

179. ตอบข้อ 4  The locked cabinet ตู้เก็บของที่ใส่กุญแจ 
จากโจทย์ถามว่า ค าว่า that proper place หมายถึงอะไร that proper place home เป็น
ค าที่อ้างอิงถึงสถานที่หนึ่ง ดังนั้น ให้สังเกตที่ประโยคก่อนหน้าและประโยคที่อยู่ถัดไปถึงค าท่ี
เป็นสถานที่ที่เก็บรักษายาหรือสารพิษ ซึ่งในที่นี้คือ The locked cabinet ที่พ่ึงกล่าวไว้ใน
ประโยคก่อนหน้า  
ข้อ 1 Their homes  บ้านของพวกเขา 
ข้อ 2 Your house  บ้านของพวกคุณ 

  ข้อ 3 Cleaning supplies  อุปกรณ์ท าความสะอาด 
ข้อ 5 All medicines ยาทั้งหมด 

180. ตอบข้อ 1  Taking pills การรับประทานยา 
จากโจทย์ถามว่า ค าว่า the behavior หมายถึงอะไร ข้อที่ถูกต้องที่สุดคือ the behavior 
หมายถึง การรับประทานยา ทั้งนี้เพราะ the behaviors แปลว่าพฤติกรรม ดังนั้นให้สังเกต
ค าศัพท์ที่เป็นการกระท าบางอย่างที่เด็กไม่ควรท าตาม  
ข้อ 1 Cleaning supplies   อุปกรณ์ท าความสะอาด 
ข้อ 2 Poisoning themselves  สารที่เป็นพิษ 

  ข้อ 3 Encouraging them to imitate  ความต้องการให้เลียนแบบ 
ข้อ 5 Explaining the dangerous medicines การอธิบายถึงยาที่เป็นอันตราย            
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Extract 22 
การขับรถจี้ท้ายรถคันอ่ืนเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย อุบัติเหตุจากการชน
กันนั้นเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ขับขี่ที่ขับตามมาสามารถชนรถคันอ่ืน ๆ ที่อยู่ด้านหน้าได้ด้วย ตาม
กฎหมายได้ระบุไว้ว่าผู้ขับขี่จะต้องเว้นระยะในการขับขี่เพ่ือให้สามารถหยุดรถได้อย่าง
ปลอดภัยและเพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่จะต้องเว้นช่องว่างหรือเว้นระยะระหว่างรถอย่าง
น้อยสองวินาที ที่หกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ซึ่งจะเท่ากับเท่ากับสามสิบสามเมตร ที่ร้อย
เท่ากับห้าสิบห้าเมตร ทั้งนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ระยะทางมากขึ้นในการหยุดรถขณะ
มีฝนหรือทัศนวิสัยที่ไม่ดี 

             อ้างอิง: https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/parents/secondary/readingcomprehensionpractice.pdf 

181. ตอบข้อ 2  It may not allow sufficient time and space to stop and avoid a collision.              
มันอาจไม่มีเวลาและช่องว่างที่เพียงพอที่จะหยุดรถและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชนท้ายรถคันหน้าได้ 
ข้อ 1 All rear end collisions are caused by drivers following too close to the  
 vehicle in front. อุบัติเหตุการชนท้ายทุกครั้ง มีสาเหตุมาจาก คนขับรถยนต์                 
ขับตามหลังรถคันหน้า ใกล้เกินไป 

           ข้อ 3 It follows the road rules. มันปฏิบัติตามกฎการใช้รถใช้ถนน 
            ข้อ 4 It is a safety practice. หมายถึง เป็นการกระท าที่ปลอดภัย 

ข้อ 5 It breaks all the vehicles’ mechanical system. ระบบรถยนต์จะเสียหาย 

182. ตอบข้อ 2  the writer is merely calculating on the safe side. ผู้เขียนค านวณจากระยะที่
ปลอดภัยจากการขับรถยนต์  จากเนื้อหากล่าวว่า The rules state that a driver must 
keep sufficient distance from the vehicle in front in order to stop safely and 
avoid a collision. กฎจราจรระบุว่าคนขับรถยนต์ต้องรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพ่ือ
หยุดอย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการชนท้าย 
ข้อ 1 people drive faster in rain and poor visibility. คนมักขับรถเร็วขึ้นในขณะที่ฝน 
       ตกและทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ า 
ข้อ 3 braking can be done immediately in rain and poor visibility  

                  การเบรกสามารถท าได้ทันทีขณะขับรถยนต์เมื่อฝนตกและมีทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ า 
ข้อ 4 the road rules state that this should be so ควรปฏิบัติตามกฎจราจร 
ข้อ 5 the driver who has more experiences can drive either in rain or poor  

          invisible. คนที่มีประสบการณ์ในการขับรถจะสามารถขับได้ทั้งที่มีฝนและทัศนวิสัยไม่ดี 
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Extract 23 
กระต่ายป่าเป็นที่ชื่นชอบในบรรดาเพ่ือนสัตว์ด้วยกัน แต่วันหนึ่งกระต่ายป่าได้ยินข่าวว่าฝูง
สุนัขล่าเนื้อก าลังใกล้เข้ามา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะหลบหนีจากสุนัขล่าเนื้อเหล่านั้นได้ 
จากความช่วยเหลือของเพ่ือน ๆ ของตนเอง “เพ่ือนมีไว้เพ่ืออะไรถ้าไม่ช่วยกันในยามคับขัน” 
ยิ่งกว่านั้นเพ่ือนส่วนใหญ่ล้วนตัวโตและกล้าหาญ ดังนั้นจะต้องมีเพ่ือนอย่างน้อย 1 ตัวที่
สามารถช่วยได้ ตอนแรกกระต่ายได้ไปขอความช่วยเหลือจากม้าเพ่ือให้ม้าพาออกไปจาก
บริเวณของสุนัขล่าเนื้อโดยการขี่หลังไป แต่ก็ได้รับการปฏิเสธเพียงเพราะม้าอ้างว่ามันมีงาน
ส าคัญที่จะต้องท าเพ่ือเจ้านายของมันเอง แต่กระนั้น กระต่ายก็ยังเชื่อว่าเพ่ือนที่มีอยู่ทั้งหมด
จะต้องช่วยเหลือเขาได้แน่ ๆ กระต่ายจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากวัวเพราะคิดว่าวัวจะ
สามารถช่วยเหลือได้ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธกลับมาว่า ฉันเสียใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าฉันนั้น
มีนัดกับแฟนแล้ว อย่างไรก็ตามกระต่ายก็ยังมั่นใจว่าแพะจะสามารถช่วยเหลือได้ตามความ
ต้องการ แต่ในขณะเดียวกันแพะก็กลัวว่าหากพากระต่ายขึ้นหลังไปแล้วตนเองอาจจะถูกท า
ร้ายได้ ต่อจากนั้นกระต่ายจึงไปขอความช่วยเหลือจากแกะ แต่ว่าแกะก็ปฏิเสธออกมาว่า ฉัน
จะไม่ยุ่งเรื่องนี้เพราะว่าสุนัขล่าเนื้อนั้นอันตรายเหลือเกิน แกะไม่อยากถูกกิน  แกะกล่าว 
กระต่ายจึงได้ใช้ความหวังสุดท้ายที่มีอยู่ไปขอความช่วยเหลือจากลูกวัว แต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมา
เช่นกัน ในขณะเดียวกันสุนัขล่าเนื้อก็ได้เข้ามาใกล้กระต่ายเป็นอย่างมาก กระต่ายจึงได้ออก
แรงทั้งหมดท่ีมี กระโดดหนีเพื่อเอาตัวรอด และโชคดีท่ีกระต่ายสามารถหนีรอดไปได้ 

อ้างอิง: https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/parents/secondary/readingcomprehensionpractice.pdf 

183. ตอบข้อ 5  her friends had promised help whenever she needed it.  เพ่ือนได้สัญญากับ 
เจ้ากระต่ายว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อมันต้องการ  
จากโจทย์ถามว่า กระต่ายมั่นใจว่ามันจะไปขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 
ยกเว้น .... 
ข้อ 1 she knew she was popular. กระต่ายรู้ว่ามันเป็นที่รู้จักของสัตว์ทุกตัว 

            ข้อ 2 she had a wide range of friends. กระต่ายมีเพ่ือนเป็นสัตว์หลายชนิด 
            ข้อ 3 she assumed friends were there to help. กระต่ายคิดเอาเองว่าเพ่ือนๆพร้อมช่วย 
            ข้อ 4 most of her friends were big and strong. เพ่ือนของกระต่ายส่วนใหญ่ตัวใหญ่ 
                             และแข็งแรง 

184. ตอบข้อ 1  A friend in need is a friend indeed. เพ่ือนแท้คือเพ่ือนในยามยาก จากโจทย์        
                     จากโจทย์ถามว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า.... 

ข้อ 2 Never rely on your friends in a time of crisis.อย่าไว้ใจเพื่อนในยามล าบาก 
ข้อ 3 Popularity does not mean friendship ความมีชื่อเสียงไม่ได้หมายถึงมิตรภาพ 
ข้อ 4 Friendship does not exist among animals. มิตรภาพไม่มีในหมู่สัตว์ 
ข้อ 5 In a time of crisis you can’ t discover who your true friends are ในช่วง    
       วิกฤติหรือล าบาก คุณไม่สามารถหาเพ่ือนแท้ได้ 
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Extract 24 
ความลึกลับหนึ่งเกี่ยวกับการสื่อสารของช้างเหมือนจะได้รับการเปิดเผยแล้ว นักวิจัยได้กล่าว
ว่าช้างอาจจะใช้การเคลื่อนไหวและท่าทางหลากหลายรูปแบบในการสื่อสารกัน ส าหรับผู้
สังเกตทั่วไปสังเกตว่า การม้วนงวง การเดินถอยหลัง หรือการพับหูอาจจะไม่มีความหมาย แต่
ส าหรับช้างและนักชีววิทยาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณที่สื่อถึงข้อมูลที่ส าคัญต่อช้างแต่ละตัว
และต่อช้างทั้งฝูง นักชีววิทยาและ นักอนุรักษ์ได้พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือที่จะถอดรหัส
สัญญาณของช้างหลายร้อยรูปแบบ พวกเขาพยายามที่จะตีความหมายของการร้องครวญ
คราง การกรีดร้อง และเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกันซึ่งช้างท าไปพร้อมกับการแสดงท่าทาง เช่น 
การสะบัดใบหูไปมาหรือการม้วนงวง นักวิทยาศาสตร์พยายาม  ที่จะแยกแยะท่าทางที่พวก
เขาพบเห็นในการท างานออกเป็น 9 รูปแบบ นั่นคือ สนใจ ก้าวร้าว ลังเล ป้องกันตัว เข้า
สังคม ให้ก าเนิด สืบพันธ์ และการตาย 
อ้างอิง: วัฒน สุทธิศิริมงคล และคณะ. ตะลุยโจทย์ Reading and Conversation 500 ข้อ. กรุงเทพ : กรีนไลฟ์ พริ้นต้ิง
เฮ้าส์. 2560 

185. ตอบข้อ 2  The ways elephants communicate วิธีที่ช้างสื่อสารกัน 
จากโจทย์ถามว่า ใจความส าคัญของเนื้อเรื่องนี้คืออะไร โดยค าตอบที่ถูกต้องและเหมาะสม
ที่สุดคือวิธีที่ช้างสื่อสารกัน เพราะใจความส าคัญของเนื้อเรื่องได้กล่าวถึงการที่นักวิทยาศาสตร์
สามารถค้นพบวิธีการสื่อสารของช้าง 
ข้อ 1 How scientists classify elephants การจ าแนกประเภทของช้าง 

  ข้อ 3 The ways to communicate with animals วิธีการสื่อสารของสัตว์ 
  ข้อ 4 How to understand the nature of elephants วีการเข้าใจถึงธรรมชาติของช้าง 
  ข้อ5 Scientists can solve a mystery about elephants นักวิทยาศาสตร์สามารถไข 
                            ปริศนาเกี่ยวกับช้างได้ 

186. ตอบข้อ 2  moaning การร้องครวญคราง 
จากโจทย์ถามว่า ค าว่า rumbling มีความหมายใกล้เคียงกับค าใดมากที่สุด เพราะตัวชี้แนะ
ทางบริบทคือ and other sounds แสดงว่า rumbling ต้องเก่ียวกับการส่งเสียง  
ข้อ 1 vibrating ก้องกังวาน 
ข้อ 3 laughing หัวเราะ 

  ข้อ 4 moving การเคลื่อนที ่
ข้อ 5 complaining ไม่พอใจ 

187. ตอบข้อ 4  factual กล่าวตามข้อเท็จจริง 
จากโจทย์ถามว่า น้ าเสียงของผู้เขียนมีลักษณะอย่างไร เพราะในเนื้อเรื่องผู้เขียนได้กล่าวถึงวิธี
ที่นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าช้างสื่อสารกันได้อย่างไร ซึ่งเป็นการกล่าวถึงข้อเท็จจริง 
ข้อ 1 concerned  เป็นกังวล 

  ข้อ 2 questioning  สงสัย 
  ข้อ 3 encouraging  สนับสนุน 

ข้อ 5 pessimistic  มองโลกในแง่ร้าย 
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188. ตอบข้อ 4  Scientists can decode the signals from elephants when they hear their 
footsteps. นักวิทยาศาสตร์สามารถถอดรูปแบบสัญญาณจากช้างเมื่อพวกเขาได้ยินเสียง
ฝีเท้าของพวกมัน 
จากโจทย์ถามว่า จากบทอ่านประโยคใดไม่เป็นจริง โดยข้อนี้โจทย์ได้ถามหารายละเอียด
ภายในเรื่อง ดังนั้นค าตอบที่ได้จากเนื้อเรื่องคือนักวิทยาศาสตร์สามารถถอดรูปแบบสัญญาณ
จากช้างเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกมัน  
ข้อ 1 Normal observers may not understand elephant’s gestures.  
       ปกติผู้สังเกตการณ์จะไม่เข้าใจท่าทางของช้าง 
ข้อ 2 Nine types of elephant’s gestures were classified by the scientist.  
       นักวิทยาศาสตร์ได้จ าแนกท่าทางของช้างออกเป็น 9 ชนิด 
ข้อ 3 Scientist create a system that enables to interpret elephant’s gestures.  
       นักวิทยาศาสตร์สร้างระบบที่ช่วยในการตีความเกี่ยวกับท่าทางของช้าง 
ข้อ 5 Elephants always show some signals or gestures in order to       
       communicate with others. ช้างแสดงท่าทางหรือสัญลักษณ์บางอย่างเพ่ือที่จะ 
       สื่อสารกับช้างตัวอื่น ๆ 

189. ตอบข้อ 4  Elephants communicate with each other by making sounds and gesture.  
ช้างสื่อสารระหว่างกันโดยใช้เสียงและท่าทาง 
จากโจทย์ถามว่า จากบทอ่านสามารถตีความได้อย่างไร ช้างสื่อสารระหว่างกันโดยใช้เสียง
และท่าทาง ข้อนี้อธิบายได้ว่าข้อสรุปกับใจความส าคัญจะต้องสอดคล้องกัน เมื่อใจความ
ส าคัญกล่าวถึงการสังเกตท่าทางและเสียงของช้างเพ่ือตีความในสิ่งที่ช้างต้องการสื่อสาร 
ข้อ 1 Elephants can speak many languages. ช้างสามารถสื่อสารได้หลายภาษา (ภาษาของช้าง) 
ข้อ 2 Elephants can play instruments in the music concerts. ช้างสามารถเล่น 
       เครื่องดนตรีในการแสดงได้ 
ข้อ 3 It is hard for scientists to identify elephant’s languages. เป็นเรื่องยากส าหรับ 
       นักวิทยาศาสตร์ที่จะจ าแนกภาษาของช้าง 
ข้อ 5 Normal observers can communicate with elephants by imitating their  
       gesture.  ผู้สังเกตการณ์ปกติสามารถสื่อสารกับช้างโดยการเลียนแบบท่าทาง 
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Extract 25 
สแตนเลสเป็นค าที่ทันสมัยและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากเหล็กรีไซเคิลถึง 
100% คุณสมบัติเด่นของสแตนเลสคือมีฟิล์มกันรอย (Passive Film) เป็นชั้นปกป้องผิวที่
มองไม่เห็นที่อยู่บนพ้ืนผิวของสแตนเลส ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมและ
ท าให้ปราศจากสนิมโดยเมื่อผิวของ   สแตนเลสเกิดความเสียหายหรือมีรอยขีดข่วน ตัว 
Passive Film จะท าหน้าที่ซ่อมแซมพ้ืนผิวโดยอัตโนมัติ และท าให้เหล็กเหล่านั้นไร้ซึ่งสนิม
และทนต่อการกัดกร่อนสูง นอกเหนือจากนี้ยังมีสารชนิดอ่ืน ๆ เช่นนิกเกิล และโมลิบดีนั่ม 
เป็นส่วนประกอบ สแตนเลสได้กลายมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งเพราะมีความปลอดภัย
และมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่ต้องบ ารุงรักษามากมายและสามารถขึ้นรูปได้อย่างง่ายดายและ
ยอดเยี่ยม โดยคุณลักษณะเด่นของสแตนเลสนี้ท าให้สแตนเลสได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ 
ทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่เล็กๆ ไป
จนถึงสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นวัสดุส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ต่าง ๆ รวมไปถึงด้านอาหารและของใช้ ในครัว เรือน อุตสาหกรรมยานยนต์  
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิกและสิ่ งก่อสร้าง 
ตลอดตนอุปกรณืทางด้านการแพทย์ ดังนั้น ในการเลือกใช้สแตนเลสจึงไม่เพียงแต่ช่วยเพ่ิม
คุณภาพชีวิตเท่านั้น แต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน และสร้างอนาคตที่ดีให้กับ
คนรุ่นใหม่ด้วย 
อ้างอิง: ผ่องพรรณ (วุฒิศักดิ์) สาคะรัง. เก็งข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพ : แม็คเอ็ดดูเคช่ัน. 2560 

190. ตอบข้อ 2  makes stainless steel long-lasting ท าให้สแตนเลสมีอายุยาวนานขึ้น 
จากโจทย์ถามว่า จากบทความ Passive film ...  
ข้อ 1  carries eco- friendly property เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        Passive film ไม่ได้มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่เป็นด้านการป้องกัน 
        มากกว่า 
ข้อ 3  is purely derived from 100% recycled steel ได้มาจากเหล็กที่น ากลับมาใช้ใหม่  
        100% Passive film ไม่ใช่ส่วนที่ได้มาจากเหล็กที่น ากลับมาใช้ใหม่ 100% แต่สแตนเลส 

 ต่างหากท่ีได้จากการน ากลับมาใช้ใหม่ จึงได้ชื่อว่าเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 4 is the product from nano-technology used to strengthen the steel     
       เป็นผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีนาโนที่ท าให้เหล็กแข็งแรง  
       Passive film เป็นลักษณะตามธรรมชาติ ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีนาโนที่ท า    
       ให้เหล็กแข็งแรง  
ข้อ 5 helps protect the invisible damaged or scratched surface of stainless steel  
       ช่วยป้องกันความเสียหายจากรอยขีดข่วนบริเวณผิวของสแตนเลส 
       Passive film นั้นมองไม่เห็นและไม่ได้ช่วยปกป้องความเสียหายจากรอยขีดข่วน 
       บริเวณผิวของสแตนเลส  
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191. ตอบข้อ 3  it is safe, hygienic while requiring minimum care. มันมีความปลอดภัย สะอาด  
ถูกสุขลักษณะ ซึ่งไม่ต้องการการดูแลมาก 
จากโจทย์กล่าวว่า สแตนเลสเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพราะ ... 
ข้อ 1 It has high natural anti-bacterial quality. สแตนเลสมีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อ 
       แบคทีเรียสูง  
ข้อ 2 It has been used in various important industries. สแตนเลสถูกน าไปใช้ 
       ในอุตสาหกรรมส าคัญต่าง ๆ  
ข้อ 4 It has become a major material for food and household utensil.  
       สแตนเลสเป็นวัสดุหลักในการท าอุปกรณ์เก่ียวกับอาหารและเครื่องใช้ในครัวเรือน 
ข้อ 5 It reduces time in producing pharmaceuticals and medical equipment    
       สแตนเลสจะสามารถช่วยลดเวลาในการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทาง 
       การแพทย์  

192. ตอบข้อ 4  convincing แนวเชิญชวน 
จากโจทย์ถามว่า ผู้เขียนใช้น้ าเสียงอย่างไรในการสรุปบทอ่าน โดยในตอนจบของเรื่องนั้น
ผู้เขียนได้ใช้น้ าเสียงแนวเชิญชวนให้เลือกใช้สแตนเลส โดยให้ตัวอย่างในแง่บวก เช่น การ
รักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลดร้อน และยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอีก  
ข้อ 1 intimidating  คุกคาม ขู่ให้กลัว  
ข้อ 2 satisfying พึงพอใจ 

  ข้อ 3 provoking  กระตุ้น ก้าวร้าว ยุแหย่  
  ข้อ 5 ignoring เพิกเฉย ไม่แยแส 

193. ตอบข้อ 1  It will remain its place as the metal of the modern world. สแตนเลสจะยังคง
ครองต าแหน่งที่เป็นโลหะของยุคสมัยใหม่ 
จากโจทย์ถามว่า ผู้เขียนคาดการอะไรเกี่ยวกับสแตนเลส มีการคาดการณ์ว่าสแตนเลสน่าจะ
ครองต าแหน่งที่เป็นโลหะของยุคสมัยใหม่ เพราะให้ข้อมูลสนับสนุนการเลือกใช้อย่างชัดเจน  
ข้อ 2 Its price in the market will rocket to top within a decade. ราคาของสแตนเลส       
       ในตลาดจะพุ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปี 
ข้อ 3 It will gradually lose its popularity owing to its expensive price. สแตนเลส 
       จะค่อย ๆ เสื่อมความนิยมลงไปเนื่องมาจากราคาที่แพงเกินไป  
ข้อ 4 It will finally take nickel and molybdenum’s place in food industry.   
       ท้ายที่สุดแล้วสแตนเลสจะเข้ามาแทนที่ nickel และ molybdenum ในอุตสาหกรรม 
       อาหาร  
ข้อ 5 It will be widely accepted among projects in which environment is in  
       concern. ในขณะนี้สแตนเลสนั้นเป็นที่ยอมรับในโครงการต่าง ๆ ที่มีความใส่ใจในเรื่อง 
       การรักษาสิ่งแวดล้อม 

Extract 26 
1 หลายคนเชื่อว่า สมอง (mind) ของมนุษย์จะเสื่อมลงเมื่อมีอายุมากขึ้น แต่เรื่องนี้ไม่เป็นความ

จริงจากงานของ Dr. Jarvik ศาสตราจารย์ทางด้านจิตเวชแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอส 
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แองเจลลิส และสมาชิก คณะกรรมการแห่งศูนย์อายุรกรรมแห่งใหม่ของ Veterans Hospital                
ได้กล่าวไว้นั้น ความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง Dr. Jarvik ได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการท างานของสมอง 
ในผู้สูงอายุเป็นเวลาหลายปี หนึ่งในงานของเขาได้ท าการศึกษาฝาแฝดจ านวน 136 คู่ ซึ่งฝา
แฝดทั้ง 136 คูน่ี้ได้เข้ารับการทดสอบครั้งแรกตอนช่วงอายุครบ 60 ปี จากนั้น Dr. Jarvik  ได้
ด าเนินการศึกษาต่อเนื่องจนเข้าสู่ช่วงอายุ 70 ปี ถึง 80 ปี ผลการศึกษาพบว่าโดยทั่วไปสมอง
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาไม่ได้เสื่อมถอยเหมือนกับที่ได้คาดไว้  

2 อย่างไรก็ตาม มีการเสื่อมถอยอยู่บ้างในด้านความเร็วของทักษะกระบวนการการลงมือท า 
(psycho-motor speed) สิ่งนี้หมายความว่าในกลุ่มผู้สูงวัยจะใช้เวลานานขึ้นในการท างานที่
ต้องใช้กระบวนการทางสมองให้ส าเร็จเหมือนกับที่เคยเป็น แต่เมื่อความเร็วไม่ใช่ปัจจัย เวลา
ที่ผ่านไปกลุ่มผู้สูงวัยสูญเสียความสามารถทางสติปัญญาน้อยมาก โดยทั่วไปงานของ Dr. 
Jarvik ได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีการเสื่อมถอยในด้านความสามารถในการใช้เหตุผล เรื่องนี้เป็น
เรื่องจริงไม่ใช่แค่เข้าสู่ช่วงวัย 30 - 40 ปี แต่ยังรวมถึงเมื่อเข้าสู่ช่วงวัย 60 – 70 ปีด้วย                

3 ในเรื่องของการเรียนรู้ สิ่งใหม่และความสามารถในการจดจ า การศึกษาของ Dr. Jarvik และ
คณะได้แสดงว่าให้เห็นว่า ผู้สูงอายุนั้นมีความสามารถในด้านดังกล่าวเท่า ๆ วัยหนุ่มสาว เป็น
เรื่องจริงที่ว่าคนที่มีอายุมากขึ้น พวกเขามักบ่นกับตัวเองว่าความจ าไม่ดีเหมือนที่เคยมีมา 
อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเรียกว่า “การสูญเสียความทรงจ า” ไม่ถูกต้องทั้งหมด โดยปกติมีการ
เรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์ในตอนแรก ยกตัวอย่างเช่น คนที่มีอายุมากขึ้นมีปัญหาด้านการได้ยิน 
ปัญหาด้านการมองเห็น หรือการขาดสมาธิ หรือการพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างเร็วเกินไป  

4 ในหลายกรณีที่ความสามารถทางสมองของคนที่มีอายุมากขึ้นดูเหมือนจะเสื่อมถอยลงจริง ๆ 
มันไม่จ าเป็นที่จะต้องขึ้นอยู่กับการมีอายุมากขึ้น บ่อยครั้ง สิ่งนี้เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของ
สภาวะทางอารมณ์ซึมเศร้า โดยปกติภาวะซึมเศร้าสามารถแก้ไขได้โดยการบ าบัดให้ค าปรึกษา
จากนักจิตวิทยาหรือการรักษาโดยวิธีการใช้ยาที่จะลดอาการซึมเศร้า  

5 ในสังคมอเมริกัน เมื่อผู้สูงอายุท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไป พวกเรามักจะเรียกพวกเขาว่า                
“ชราภาพ” แต่ในขณะที่เมื่อคนที่มีอายุน้อยกว่าลืม เขากลับไม่ได้รับค าต าหนิว่า หลงลืม 
กลับหาเหตุผลอ่ืน ๆ มาแก้ตัว 

            อ้างอิง: https://www.opendurian.com/exercises/gat_eng_mar_55/36/ 

194. ตอบข้อ 1  They think more slowly. พวกเขาจะคิดได้ช้าลง 
จากโจทย์ถามว่า อะไรเกิดขึ้นเมื่อคนมีอายุมากขึ้น ย่อหน้าที่สองบอกไว้ว่า คนชรานั้นจะคิด
ได้ช้าลง แต่จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการเรียนรู้หรือการให้เหตุผลไม่ได้
น้อยลง คนหลายคนเชื่อว่า ความคิดของเราจะว่องไวน้อยลงเมื่อเรามีอายุมากขึ้นแต่จาก
การศึกษาของ Dr. Jarvik ไม่เป็นความจริง  

  ข้อ 2 Their mind become less active. ความคิดของพวกเขาช้าลง 
ข้อ 3 They lose their intellectual ability. พวกเขาสูญเสียความสามารถทางสติปัญญา  
ข้อ 4 Their reasoning ability is reduced. ความสามารถในการให้เหตุผลของพวกเขาลดลง  
ข้อ 5 Their reasoning ability is higher than younger person. ความสามารถในการให้ 
       เหตุผลของพวกเขาสูงกว่าวัยรุ่น  

 

https://www.opendurian.com/exercises/gat_eng_mar_55/36/
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195. ตอบข้อ 1 They contradict common belief. ผลการศึกษาขัดแย้งกับความเชื่อท่ัว ๆ ไป 
จากโจทย์ถามว่า ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับผลการศึกษาของ Dr. Jarvik จากย่อหน้าที่ 1 ประโยค 
ที่บอกว่า Many of us... he grows older.  มีความเชื่อว่าความคิดของเราจะช้าลงเมื่อเรา
อายุมากข้ึน แต่จากการศึกษากลับได้ข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกัน  

  ข้อ 2 They support previous studies. ผลการศึกษาสนับสนุนการศึกษาท่ีผ่าน ๆ มา  
ข้อ 3 They reveal a decline in knowledge. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนชรา 
        เจ็บปวดจากการสูญเสียความรู้  
ข้อ 4 They show old people suffer from memory loss. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึง 

                  ความเสื่อมถอยของความทรงจ า 
ข้อ 5 They show depression cannot be counteracted by counseling. 

                  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความซึมเศร้าไม่สามารถบ าบัดด้วยการให้ค าปรึกษา  

196. ตอบข้อ 4 The decrease in elderly’s psycho-motor speed. ความสามารถทางสติปัญญาของ 
คนสูงอายุลดลง 
จากโจทย์ถามว่า ค าว่า This ในย่อหน้าที่ 2 หมายถึงอะไร ในย่อหน้าที่ 2 ประโยคแรกกล่าว
ว่า However, there was some decline in their psycho-motor speed. อย่างไรก็ตาม
มีการลดลงของสติปัญญาในผู้สูงอายุ  ดังนั้น “This” ในที่นี้จึงหมายถึงการลดลงของ
สติปัญญาในผู้สูงอายุ 
ข้อ 1 The damage to intellectual ability การสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้ 

                  และการใช้เหตุผล  
ข้อ 2 The accomplishment of mental tasks ความส าเร็จของงานทางความคิด 
ข้อ 3 The loss of knowledge and reasoning ability สูญเสียความรู้และความสามารถ 

                  ในการให้เหตุผล 
  ข้อ 5 The knowledge and learning ability ความรู้และความสามารถในการ  
                             เรียนรู้  

197. ตอบข้อ 3  Mental Functioning of Aging Persons การท างานของสมองในผู้สูงอายุ  
จากบทความนี้ในย่อหน้าที่ 1 ได้กล่าวถึงการท างานของสมองของผู้สูงอายุว่าไม่ได้เสื่อมถอยลง  
ข้อ 1 Signs of Senility สัญญาณบ่งบอกความแก่  
ข้อ 2 Loss of Memory in Old People ความจ าเสื่อมในผู้สูงอายุ  
ข้อ 4 Decline in Intellectual Ability การลดลงของสติปัญญา  
ข้อ 5 Senility in American Society สังคมผู้สูงอายุในอเมริกา 

198. ตอบข้อ 3  The ability to remember is the same for both old and young. หนุ่มสาวและคนแก่ 
จะมีความสามารถในการจ าพอๆ กัน  เพราะในย่อหน้าที่ 3 ได้กล่าวว่า “จากการศึกษาของ                         
Dr. Jarvik และงานวิจัยอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีทักษะในการจดจ าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
เท่าๆ กับคนวัยหนุ่มสาว 
ข้อ 1 Incomplete learning results from "loss of memory การเรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์นั้น  
       เป็นผลมาจาก “อาการหลงลืม” 
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ข้อ 2 A person's reasoning ability decreases in middle age. ความสามารถทางด้าน   
       ตรรกะลดลงเมื่อเข้าสู่วัยกลางคน  
ข้อ 4 A person in his 70s can complete mental tasks as fast as when he was in  
       his 30s. คนในวัย 70 จะสามารถท างานที่ใช้สมองได้เสร็จไวพอๆ กับคนวัย 30 

  ข้อ 5 Psychologists use counselling therapy to help decrease depressed  
                            emotional state.  นักจิตวิทยาใช้วิธีการบ าบัดโดยการให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยลดภาวะ 
                            ซึมเศร้าทางอารมณ์ 
Extract 27 

กำรเลือกประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ 
ขั้นเตรียมกำร ก่อนการเลือกตั้ง ผู้สมัครที่มีศักยภาพจะมีความวุ่นวายอยู่กับการรณรงค์ 
หาเสียง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้ปริมาณของงบประมาณจ านวนหลายล้านเหรียญเพ่ือสร้าง
นโยบายและการพยายามสร้างแรงดึงดุดความสนใจจากประชาชน ซึ่งทั้งหมดนี้จะกระท า
ก่อนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพวกเขา
ก่อนที่จะมาเป็นประธานธิบดี 
ขั้นเลือกตั้งหลัก หกหรือเจ็ดเดือนก่อนการเลือกตั้ง สองพรรคการเมืองหลักคือ Democratic 
Party และ the Republican Party ซึ่งถือเป็นพรรคการเมืองหลัก โดยที่ผู้สนับสนุนพรรค
สามารถเลือกหรือให้คะแนนผู้สมัครที่ตนเองเลือกได้ โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดของ
พรรค จะได้รับเกียรติจากสมาชิกของพรรคให้เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค โดยผู้สมัครที่
ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนแต่ไม่มีความพร้อมในขั้นตอนนี้จะต้องถอนตัวจากจุดนี้  
ขั้นประชุมใหญ่  ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ยังคงเป็นเวลาหลายเดือนก่อนการ
เลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน พรรคหลัก ๆ จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคเพ่ือท าการเลือกผู้
ท้าชิงของพรรคเพ่ือให้เป็นตัวแทนของพรรคในการเข้าชิงในการเป็นประธานาธิบดีและรอง
ประธานาธิบดีเพ่ือเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย นอกจากนั้นพรรคฝ่ายค้านจะมีข้อเสนอ
ต่าง ๆ ในการประชุม ทั้งนี้ผู้สมัครเองยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมหรือส่วนส าคัญในการประชุมนี้ 
ขั้นหำเสียง การรณรงค์หาเสียงครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนและผู้สมัคร
ทั่วประเทศจะได้มีการอภิปราย โดยสิ่งส าคัญที่สุดคือการปรากฏตัวทางโทรทัศน์ ตลอดจน
พยายามจนกว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง  
ขั้นเลือกตั้งท่ัวไป  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะไปดูที่โพลล์ในต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นที่น่าสนใจว่า
พวกเขาจะไม่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครโดยตรงแต่จะลงคะแนนเสี ยงแทนผู้ที่ได้รับการ
สนับสนุนให้ลงคะแนนเสียงให้กัผู้สมัครบางคน โยรัฐจะให้รางวัลส าหรับผู้เลือกตั้งบนพ้ืนฐาน
ของการเป็นตัวแทนในรัฐสภาสหรัฐอเมริกาที่มีประชากรจ านวนมากเช่น New York หรือ 
California โดยจะมีผู้ เลือกตั้งมากกว่ารัฐที่มีประชากรเบาบางกว่ารัฐ Vermont หรือ 
Montana 
อ้างอิง: ผ่องพรรณ (วุฒิศักดิ์) สาคะรัง. เก็งข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพ : แม็คเอ็ดดูเคช่ัน. 2560 
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199. ตอบข้อ 4  consists of four different stages prior to the November election ประกอบด้วย 
          ขั้นตอนจ านวน 4 ขั้นตอน ก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 

จากบทความ การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ... ซึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยขั้นตอนจ านวน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย The Preliminaries,  
The Primary Elections, The Conventions และ The Campaign ก่อนที่จะถึงขั้นตอน
การเลือกตั้งครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน 
ข้อ 1 takes place two times in every four years จะมขีึ้น 2 ครั้งในทุก ๆ 4 ปี  

                  (ในข้อความไม่ได้ระบุไว้ แต่เป็นที่เข้าใจกันดีว่าการเลือกตั้งมีข้ึนทุก ๆ 4 ปี)  
ข้อ 2  is the prototypical model for other democratic countries เป็นโมเดล  
        (model) ต้นแบบของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย  
ข้อ 3 allows citizens to vote for their admired candidates twice อนุญาตให้ 

          ประชาชนใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่ชื่นชอบได้สองครั้ง แต่ในความจริงประชาชนสามารถใช้ 
   สิทธิเลือก ผู้ไปลงคะแนนแทนได้ครั้งเดียวคือในช่วงเลือกตั้งครั้งใหญ่ ส าหรับช่วงการ 

  เลือกตั้งขั้นต้นนั้นผู้แทนพรรคการเมืองจะเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของผู้สมัครเพ่ือไปคัด       
  เป็น ตัวแทนของพรรคอีกท่ีหนึ่ง 

ข้อ 5  begins when candidates appear via media in their attempt to win the 
voters’ support  เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นประธานาธิบดีปรากฏตัว   
ผ่านสื่อ (แต่ในความเป็นจริงเป็นเพียงช่วงที่เรียกว่าเป็นทางการ ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการ
ออกสื่อเท่านั้น แต่รวมไปถึงการเดินสายโต้วาที โดยบรรยากาศการเลือกตั้งจริง ๆ   
เริ่มขึ้นก่อนหน้านี้หลายเดือนกอ่นการเลือกตั้งจริงเกือบปี ซึ่งอยู่ในขั้นตอน The 
Preliminaries ) 

200. ตอบข้อ 3  The number of the electors depends on the number of each state’s  
inhabitants. จ านวนผู้ที่จะไปเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในแต่ละรัฐ  
จากโจทย์ถามว่า ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จ านวนผู้ที่จะไปเลือกตั้งประธานาธิบดี 
ขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในแต่ละรัฐ โดยสามารถดูจากประโยคสุดท้ายของเรื่อง คือ 
populous states like New York or California will have many more electors 
than sparsely populated states 
ข้อ 1 In November, the voters are bound to vote for some popular electors.  

        ประชาชนถูกบังคับให้เลือกเฉพาะตัวแทนที่มีชื่อเสียงในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน 
ข้อ 2 State electors are chosen from the current representatives in the Congress. 
       ตวัแทนรัฐที่ได้รับเลือกจากผู้แทนปัจจุบันของสภาคองเกรส  
ข้อ 4 The US citizens do not vote for their president directly, but for their      
       candidates. ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาไม่ได้เลือกตัวประธานาธิบดีโดยตรง แต่เลือก 
       ผู้แทนของพวกเขา แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เลือกผู้สมัครลงเลือกตั้งไปเป็นประธานาธิบดี  
       ทั้งนี้เพราะผู้สมัครลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหรือ candidate เป็นเรื่องของพรรค 
       และการสนับสนุนของพรรคการเมือง  
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ข้อ 5 The elector who receives the highest votes will nominate the candidate  
       for the president. ตัวแทนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมัครเป็น 
      ประธานาธิบดี แต่ที่จริงแล้วตัวแทนของแต่ละรัฐจะไปเลือกผู้สมัครให้เป็นประธานาธิบดีเลย  
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แบบทดสอบ Pre-test 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

 
Directions: Read the dialogs and choose the expression that BEST completes each missing part.  

Situation: At the university 
Linda: Hey! ______(1)_______ 
Frank: Not bad, thanks. I’m just glad it’s over! How about you? How’d your presentation go? 
Linda: Oh, it went really well. ______(2)_______ 
Frank: No problem. So ... do you feel like studying tomorrow for our math exam? 
Linda: ______(3)_______ Come over around 10:00, after breakfast. 
Frank: All right. I’ll bring my notes. 

   1.    1. How did your physics exam go?     
 2. How was your holiday trip?   
 3. How is your new course?  
 4. How have you been? 
 5. How are you doing? 

   2.    1. Anything I can help, please tell me.       
 2. I’ll keep my fingers crossed for you.   
 3. Thanks for helping me with it. 
 4. I hope you’ll get high scores.  
 5. Terribly sorry, I’m busy. 

   3.     1. You’ve done a good job!       
 2. Thank you so much!    
 3. I’m glad you join us!  
 4. Yeah sure! 
 5. Superb! 

   4. Situation: Helen wants to ask her friends out for dinner. She says, “_______________” 
 1. I’m hungry. 
 2. Are you hungry? 
 3. When will you be ready? 
 4. Let’s go out for dinner, shall we? 
 5. Where is the nearest restaurant? 
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5. Situation: At the end of the class, Timmy wants to ask the teacher a question.  
                  He says, “_______________” 
 1. That’s a good idea. 
 2. Excuse me, can you wait for me? 
 3. Would you mind answering me a question? 
 4. Excuse me, I don’t understand? 
 5. What on earth is happening here? 

Directions: In the passage below, two mistakes are underlined. Following the passage,      
you will find the correction of each underlined mistake. Choose the BEST correction. (6-7) 

 The best place to look over fossils is anywhere the rock breaks thorough the  
                               6 
earth's cover of soil and plant life. This could be where a river or a road has cut through a  
 
hill or mountain. However, even if you live in the city, you would see fossils if your eyes are  
                                                                                         7 
sharp. Look at the buildings you pass by. If they are made of sedimentary rock, you may  
 
see fossils in the rock. 
 
6.  1. look up 
        2. look down 
        3. look into 
        4. look for  
        5. look beyond  

7.  1. can see 
        2. could see  
        3. would be seen 
        4. can be seen 
        5. would have seen  
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Directions: Choose the best alternative to complete the passage. (8-11) 
 

 The postal service is the government agency (8)________ handles the mail.      
Its job is (9)________ letters and packages to people and businesses all over the world.      
Its goal is to see that your mail gets to its destination (10)________ possible. People 
(11)________ the postal service to deliver important letters and even valuables, on time    
and to the right person. 

8. 1. the fact  that 
      2. whether 
      3. of which 
      4. that 
      5. in that 

9.    1. being delivered 
       2. to be delivered 
       3. to have delivered 
       4. having delivered 
       5. to deliver 

10.    1. less quickly 
       2. too quickly 
       3. so quickly that 
       4. as quickly as 
       5. the most quickly 

11.    1. back out 
       2. check out 
       3. come in 
       4. figure out 
       5. rely on 

12. After the Tornado, __________ was scattered everywhere.  
 1. trimmings  
 2. collision   
 3. debris  
 4. scrap  
 5. remains 
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13. The findings of the investigation confirmed that there was no __________ amongst the    
      local police force. 
 1. interruption 
 2. corruption 
 3. eruption 
 4. disruption 
 5. consumption  

  14. Samantha worked very hard and put in a lot of overtime hours because she wanted  
      a salary __________. 
 1. improvement 
 2. expansion 
 3. raise 
 4. growth 
 5. advance 

  15. The two cats could be __________ only by the number of rings on their tails;  
        otherwise, they were exactly alike.  
  1. separated  
   2. diversified  
   3. disconnected  
   4. differentiated 
   5. verified 

(16-17) 
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16. If I cannot drive a car with a manual gear at all, how many models should I find more? 
 1. 2 models 
 2. 3 models 
 3. 5 models 
 4. 7 models 
 5. 9 models 

17. If I like Toyota but I only have 450,000 baht, which model should I pay attention to? 
 1. SOLUNA VIOS 1.5 [J] VVT-I 
 2. WISH 2.0 [Q] VVT-I 
 3. CITY ZX 1.5 VTEC 
 4. YARIS 1.5 VVT-I 
 5. CIVIC 1.7 VTEC VTi LEV 

(18-20)      Insects are found throughout the world except on the poles. Fossil records indicate 
that many species exist today in much the same form as they did 200 million years ago. Their 
enormous biological success is attributed to their small size, the remarkable adaptive abilities 
of the group as a whole and the enormous variety in body structure and way of life. The 
mouth parts may be adapted to chewing, sucking or lapping and the legs for running, jumping 
or swimming. Insects may feed on plants or prey upon other small animals or parasitize larger 
ones. They may be omnivorous or highly specialized in their diets. They display a remarkable 
variety of adaptive shapes and colors that may serve as camouflage. Some have stinging spines 
or hair and blistering or noxious secretions used for defense. 

                                           ที่มา: https://www.grammarbank.com/insects-reading-comprehension.html 

18. According to the passage, insects _______________. 
    1. have remained the same in the early years of their existence 
    2. differ in certain qualities, which enable them to adjust to the environment  
     they live in 
    3. cannot swim well enough to live in water so they prefer to live on land 
    4. rarely need camouflage as they are too small to be noticed 
    5. used to live on the poles in the distant past 

19. We can understand from the passage that insects have achieved to maintain their  
     existence for a very long time _______________. 
      1. but they are not likely to live much longer 
      2. as a result of the way they are able to defend themselves 
      3. due to being able to parasitize all other living organisms 
      4. thanks to their size and their adaptive abilities 
      5. though they have not been able to become adaptive to any kind of environment 
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20. The passage is mainly concerned with _______________. 
     1. how insects live and survive in groups 
     2. the highly specialized diet of insects 
    3. why insects are not able to live in some parts of the world 
    4. why people do not like insects 
    5. the features of insects that have enabled them to survive 
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เฉลยแบบทดสอบ Pre-test  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
   
สถำนกำรณ์ ณ มหำวิทยำลัย Linda กับ Frank คุยกันเรื่องกำรสอบ 
Linda: นี่ Frank ______(1)_______ 
Frank: ก็ไม่เลว ขอบคุณ ฉันดีใจที่มันเสร็จซะที แล้วการน าเสนองานของเธอเป็นอย่างไรบ้าง  
Linda: โอ มันดีมากๆเลย  ______(2)_______ 
Frank: ไม่มีปัญหา  แล้วเธอว่าเราน่าจะอ่านคณิตศาสตร์เตรียมสอบพรุ่งนี้(ด้วยกัน) ไหม  
Linda: ______(3)_______ เจอกัน 10 โมงหลังอาหารเช้านะ 
Frank: ตกลง ฉันจะเอาสมุดโน้ตคณิตศาสตร์มา 

  1. ตอบข้อ 1  How did your physics exam go? การสอบฟิสิกส์ของเธอเป็นอย่างไร   
  ข้อ 2 How was your holiday trip? การไปเที่ยวของเธอเป็นอย่างไร  
  ข้อ 3 How is your new course? วิชาเรียนใหม่ของเธอเป็นอย่างไร 
           ข้อ 4 How have you been? เธอสบายดีไหม 
  ข้อ 5 How are you doing? เธอสบายดีไหม 

  2. ตอบข้อ 3  Thanks for helping me with it. ขอบคุณมากท่ีช่วยฉัน 
  ข้อ 1 Anything I can help, please tell me. มีอะไรที่ฉันช่วยได้ก็บอกนะ   
  ข้อ 2 I’ll keep my fingers crossed for you. ฉันจะเอาใจช่วยให้เธอท าส าเร็จนะ  
  ข้อ 4 I hope you’ll get high scores. ฉันหวังว่าเธอคงได้คะแนนสูง 
  ข้อ 5 Terribly sorry, I’m busy. ขอโทษมากๆฉันไม่ว่าง 

  3. ตอบข้อ 4  Yeah sure!  แน่นอน 
   ข้อ 1 You’ve done a good job! เธอท าได้ดีมาก     
  ข้อ 2 Thank you so much! ขอบคุณเธอมาก   
  ข้อ 3 I’m glad you join us! ฉันดีใจที่เธอรวมกับเรา 
  ข้อ 5 Superb! ยอดเยี่ยม 

  4. ตอบข้อ 4  Let’s go out for dinner, shall we? ไปรับประทานอาหารค่ ากันไหม จากสถานการณ์  
       Helen ชวนเพื่อนของเธอไปรับประทานอาหารค่ า เธอพูดว่า___________ 
  ข้อ 1 I’m hungry. ฉันหิว 
  ข้อ 2 Are you hungry? คุณหิวไหม 
  ข้อ 3 When will you be ready? คุณจะพร้อมเม่ือไหร่  
  ข้อ 5 Where is the nearest restaurant? ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน 
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5. ตอบข้อ 3  Would you mind answering me a question? คุณจะรังเกียจที่จะตอบค าถามหรือไม่ 
เป็นการขออนุญาตถามค าถาม จากสถานการณ์ เมื่อหมดชั่วโมงเรียน Timmy ต้องการถาม
ค าถามคุณครู เขาจึงพูดว่า ___________ 

  ข้อ 1 That’s a good idea. ฉันหิว 
  ข้อ 2 Excuse me, can you wait for me? ขอโทษครับ คุณครูรอผมได้ไหม 
  ข้อ 4 Excuse me, I don’t understand? ขอโทษ ผมไม่เข้าใจ  
  ข้อ 5 What on earth is happening here? ให้ตายเถอะ 

6. ตอบข้อ 4   look for เพราะ ในประโยคนี้แปลว่า สถานที่ท่ีดีทีสุดในการ __________ ฟอสซิล  
คือ ...... ซึ่ง look over มีความหมายว่า ทบทวน จะไม่เข้ากับบริบทของประโยค
เพราะฉะนั้นจึงต้องแก้เป็น look for ที่มีความหมายว่า มองหา ค้นหา 

7. ตอบข้อ 1   can see เพราะ จากประโยคนี้ …… you would see fossils if your eyes  
are sharp. อยู่ในรูปของ if-clause ชนิดที่ 1 ซ่ึงโครงสร้างคือ If + Present simple + 
Future (will + verb) เพราะฉะนั้นจึงต้องเปลี่ยนจาก you would see เป็น you can see 
(can ใช้แทน will ในกรณีที่พูดเกี่ยวกับความสามารถ) 

8. ตอบข้อ 4   that (that handles the mail)  เป็นการใช้ relative pronoun ขยายค าว่า the  
government agency จากเนื้อหา The postal service is the government agency 
that  handles the mail. มีความหมายว่า การบริการไปรษณีย์ เป็นหน่วยงานของรัฐบาล 
ที่ด าเนินการเกี่ยวกับจดหมาย 

  ข้อ 1 the fact that  ความจริงที่ว่า 
  ข้อ 2 whether เป็น conjunction  แปลว่า หรือไม่  
  ข้อ 3 of which  เป็น relative pronoun แสดงความเป็นเจ้าของ 
  ข้อ 5 in that  เป็น conjunction  แปลว่า เพราะว่า 

9. ตอบข้อ 5  to deliver เป็นการใช้ to infinitive เหมือนกับค านาม ในข้อนี้ท าหน้าที่เป็น subject 
complement อยู่หลัง verb to be และมีความหมายว่า  
งานของไปรษณีย์คือการส่งจดหมายและพัสดุ ให้คนและธุรกิจทั่วโลก 

  ข้อ 1 being delivered จะมีความหมายเป็น passive voice จะมีกรรมคือ letters and  
                 packages ต่อท้ายไม่ได้ 
  ข้อ 2 to be delivered จะมีความหมายเป็น passive voice จะมีกรรมคือ  
                   letters and packages ต่อท้ายไม่ได้เช่นเดียวกัน 
  ข้อ 3 to have delivered ซ่ึง to have + past participle ไม่สามารถใช้เป็นกรรม 
                   ของกริยาได้ 
  ข้อ 4 having delivered เป็นรูป perfective gerund จะใช้เพื่อบอกว่ากริยาตัวนั้นเกิดขึ้น 
                   ก่อนกริยาในประโยคหลักโดยไม่ระบุเวลา ไม่ใช้เป็นกรรมของกริยา 
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10. ตอบข้อ 4  as quickly as เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ (as + adverb + as) จากเนื้อหา Its goal is to see  
that your mail gets to its destination as quickly as possible. หมายความว่า 
เป้าหมายของงานไปรษณีย์คือจดหมายของผู้ใช้บริการต้องถึงจุดหมายปลายทางเร็วที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้ 

            ข้อ 1 less quickly เร็วน้อย ( less....than) 
            ข้อ 2 too quickly เร็วมากเกินไป (too...to) 
            ข้อ 3 so quickly that  เร็ว จนกระท่ัง  (ตามด้วยประโยค) 
            ข้อ 5 the  most quickly  เร็วที่สุด 

11. ตอบข้อ 5  rely on ไว้ใจ / เชื่อใจ จากเนื้อหา  People rely on  the postal service to deliver  
important letters and even valuables, on time and to the right person.  
ผู้คนไว้ใจการบริการไปรษณีย์ ในการส่งจดหมายและพัสดุมีค่า ถึงมือผู้รับถูกต้องและตรงเวลา 

  ข้อ 1 back out  กลับค า 
  ข้อ 2 check out  แจ้งออก 
  ข้อ 3 come in  เข้ามา 
  ข้อ 4 figure out  คิดออก / คิดค านวณ 

12. ตอบข้อ 3   debris – ซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นหลังจากบางสิ่งถูกท าลาย เป็นค านามท่ีนับไม่ได้ความหมาย 
เหมาะสมกับประโยคที่ว่า After the Tornado, _______ was scattered everywhere. 
หลังจากเกิดพายุทอร์นาโด ก็มีซากปรักหักพังกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป 

  ข้อ 1 trimmings กิ่งไม้ที่ถูกเล็ม (parts that have been cut off something when it  
                   was trimmed)  
  ข้อ 2 collision อุบัติเหตุที่เกิดจากการชนประสานงากัน  
  ข้อ 4 scrap เศษวัสดุเล็กๆที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต   

ข้อ 5 remains ผิดเพราะถึงแม้จะแปลว่าซากปรักหักพัง แต่อยู่ในรูปค านามพหูพจน์  
       จึงไมส่ามารถใช้กับ was ได้ 

  13. ตอบข้อ 2  corruption (N.) การทุจริต, การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การโกงกิน โจทย์ The findings of  
the investigation confirmed that there was no __________ amongst the local  

          police force. ผลการสืบสวนยืนยันว่า ไม่มี_______ในกลุ่มต ารวจนครบาล 
            ข้อ 1 interruption (N.) การแทรกแซง 
  ข้อ 3 eruption  (N.) การระเบิด, การปะทุ 
  ข้อ 4 disruption  (N.) การขัดขวาง  
  ข้อ 5 consumption (N.)  การบริโภค 
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14. ตอบข้อ 3  raise =increase  (N.) เพ่ิมข้ึน เลื่อนขั้น โจทย์ Samantha worked very hard and put  
in a lot of overtime hours because she wanted a salary __________. 
Samantha ขยันท างานและท างานล่วงเวลาเยอะมากเพราะว่าเธอต้องการเลื่อนขั้น 
เงินเดือน 

          ข้อ 1 improvement (N.)  การปรับปรุง  
            ข้อ 2 expansion (N.) การขยายออก การแผ่ขยาย การท าให้กว้างออก การขยายตัว  
  ข้อ 4 growth (N.) การเจริญเติบโต การพัฒนา  
  ข้อ 5 advance (N.) ความก้าวหน้า  

ที่มา: collocations.enacademic.com/15603/salary 

15. ตอบข้อ 4  differentiated (adj.)  
โจทย์ The two cats could be __________ only by the number of rings on their 
tails; otherwise,  they were exactly alike. แมวสองตัวนั่นสามารถถูกระบุความ
แตกต่างได้โดยดูจากจ านวนกระพรวนตรงหาง มิฉะนั้นละก็ พวกมันจะเหมือนกันมากจริงๆ 

   ข้อ 1 separated  (adj.) แยกกันอยู่ แยกออกมา 
    ข้อ 2 diversified  (adj.) ที่หลากหลาย  
    ข้อ 3 disconnected  (adj.) ซึ่งแยกออก, ไม่เชื่อมโยง   
    ข้อ 5 verified  (adj.) ตรวจสอบแล้ว 

16. ตอบข้อ 4   7 models โจทย์ถามว่าถ้าไม่สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้ จะมีรถก่ีรุ่นที่ควรเข้าไปหาข้อมูล 
เพ่ิมเติม ซึ่งจากตารางแสดงข้อมูลรถมีรถท่ีเป็นเกียร์อัตโนมัติจ านวน 7 รุ่น คือ WISH, CIVIC, 
CITY, ODYSSEY, ESCAPE, SERIES 5 และ SERIES 3 

17. ตอบข้อ 1   SOLUNA VIOS 1.5 [J] VVT-I โจทย์ถามว่า ถ้าชอบรถโตโยต้า แต่มีเงินเพียง 450,000 บาท  
       ควรจะหาข้อมูลรถรุ่นใดเพ่ิมเติม 
  ข้อ 2 WISH 2.0 [Q] VVT-I ผิดเพราะถึงเป็นยี่ห้อโตโยต้าแต่ราคา 750,000 ซึ่งเกินเงนิที่มีอยู่ 
  ข้อ 3 CITY ZX 1.5 VTEC ผิดเพราะไม่ใช่รถยี่ห้อโตโยต้า 
  ข้อ 4 YARIS 1.5 VVT-I ผิดเพราะถึงเป็นยี่ห้อโตโยต้าแต่ราคา 465,000 ซึ่งเกินเงินที่มีอยู่ 
  ข้อ 5 CIVIC 1.7 VTEC VTi LEV ผิดเพราะไม่ใช่รถยี่ห้อโตโยต้า 

เนื้อเรื่อง 
แมลงต่างที่พบได้ทั่วไปบนโลกใบนี้นอกเหนือจากบริเวณขั้วโลกแล้ว ยังปรากฏซากดึกด าบรรพ์
ที่ชี้ชัดว่ามีแมลงอยู่จ านวนหลากหลายชนิดในปัจจุบันที่มีความคล้ายคลึงกันกับแมลงเมือ 
200 ล้านปีก่อน ความส าเร็จทางชีววิทยาถือเป็นส่วนประกอบของสัตว์ชนิดเล็ก ๆ เหล่านี้ 
ความสามารถในการปรับตัวของแมลงเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนที่หลากหลายตามโครงสร้าง
ทางร่างกายและการด ารงชีวิต ปากของมันอาจจะปรับให้เหมาะสมกับการเคี้ยว ดูด หรือจิก
กัด ส่วนขาจะใช้ส าหรับการกระโดดหรือการว่ายน้ า แมลงเหล่านี้สามารถกินได้ทั้งพืชหรือตัว
อ่อนของสัตว์ขนาดเล็ดอ่ืน ๆ หรือไม่ก็อาจเป็นพยาธิ แมลงเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในการหา
อาหาร มีรูปร่างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพ่ือใช้อ าพรางตัวมันเอง บางส่วนยังมีหนามหรือขนที่
หยาบกระด้างพร้อมทั้งสามารถหลั่งสารพิษเพ่ือป้องกันตัวมันเอง 

   ที่มา: https://www.grammarbank.com/insects-reading-comprehension.html 
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18. ตอบข้อ 2  differ in certain qualities, which enables them to adjust to the environment  
they live in คุณลักษณะที่แตกต่างกันไปซึ่งช่วยให้สัตว์เหล่านี้ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ได้ โจทย์ถามว่าบทความชี้ให้เห็นว่าแมลงมีลักษณะหรือคุณสมบัติ
อย่างไร 
ข้อ 1 have remained the same in the early years of their existence. ยังคงสภาพ    
       เหมือนยุคแรกที่ยังมีชีวิตอยู่ 

       ข้อ 3 cannot swim well enough to live in water so they prefer to live on land 
                            แมลงว่ายน้ าไม่เก่งพอที่จะด ารงชีวิตในน้ าดังนั้นจึงใช้ชีวิตอยู่บนบก 

ข้อ 4 rarely need camouflage as they are too small to be noticed  มีขนาดเล็ก 
       จนแทบจะไม่ต้องพรางตัว 
ข้อ 5 used to live on the poles in the distant past เคยอาศัยอยู่บนขั้วโลกนาน 
       มาแล้วในอดีต 

19. ตอบข้อ 4  thanks to their size and their adaptive abilities  ด้วยขนาดและความสามารถในการ 
ปรับตัวของแมลง โจทย์ถามว่า จากบทอ่านท าให้เราเข้าใจว่าแมลงสามารถด ารงชีพอยู่ได้เป็น
เวลานาน 

  ข้อ 1 but they are not likely to live much longer แต่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนาน 
ข้อ 2 as a result of the way they are able to defend themselves ด้วยเหตุนี้ท าให้ 
       แมลงเหล่านี้สามารถป้องกันตัวมันเองได้ 

      ข้อ 3 due to being able to parasitize all other living organisms. เนื่องจากมัน 
                            สามารถปรับตัวเป็นปรสิตอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆได้ 
      ข้อ 5 though they haven't been able to become adaptive to any kind of  
                            environment แม้ว่าบรรดาแมลงนี้จะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก็ตาม 

20. ตอบข้อ 5  the features of insects that have enabled them to survive  คุณลักษณะของแมลง 
       ทีท่ าให้มันสามารถเอาตัวรอดได้ โจทย์ถามว่าบทอ่านนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นหลัก 
      ข้อ 1 how insects live and survive in groups แมลงมีชีวิตอยู่และเอาตัวรอดได้อย่างไร 
           ข้อ 2 how the highly specialized diet of insects อาหารของแมลงมีลักษณะพิเศษอย่างไร 
          ข้อ 3 why insects are not able to live in some parts of the world ท าไมแมลง 
                            ไม่สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่บนโลก 
            ข้อ 4 why people do not like insects  ท าไมคนไม่ชอบแมลง 
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แบบทดสอบ Post-test 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

Directions: Read the dialog and the given situations, then choose the expression that best  
                 complete each missing part. (1-5) 
 

  Situation: At the coffee shop  
   Lucy:  Thanks for meeting with me during your lunch hour. I appreciate it.  
Monica: No problem. I’m happy to help. What’s going on? 
   Lucy:  Oh you know, the usual. Should I take this new job? Or_______(1)_______      
Monica: Well, I think it’s time for a change, don’t you? _______(2)_______  
    Lucy: Do you really think so? 
Monica: I know so. And I’ve been listening to your complaint for over a year now.  
 Trust me. _______(3)_______ What do you have to lose?  

  1. 1. should I find another one?  
    2. is this the last chance for me? 
         3. do I stick with my current one?  
          4. how will I get the new job?  
          5. may I be fired? 

  2.   1. They pay you late and you are unhappy. 
    2. You find it convenient working with them. 
     3. They give you opportunity to choose. 
          4. Why don’t you talk to the manager? 
          5. I think it’s hard to find a new job. 

  3.   1. Go ahead.  
     2. Take it easy.  
    3. You’re lucky.  
         4. Work harder.  
         5. Take the job.   

  4. Situation: Your friend is complaining about the hotel and you also agree with it.  
                     You say, “_______________” 
 1. That’s right.  
 2. Don’t be serious. 
 3. It’s unbelievable. 
 4. I couldn’t agree more. 
 5. Why don’t you keep the news update? 
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5. Situation: You broke your mother's vase. You say sorry to her. She replies, “_______” 
 1. It was my fault. 
 2. That’s quite all right. 
 3. Nothing much I care. 
 4. Oh! no, please don’t bother. 
  5. So bad. Don’t do it again. 

Directions: In the passage below, two mistakes are underlined. Following the passage, you 
will find the correction of each underlined mistake. Choose the BEST correction. (6-7) 

 The best place to look for fossils is anywhere the rock breaks thoroughly the  
                                                                                                                6 
earth's cover of soil and plant life. This could be where a river or a road has cut through a  
 
hill or mountain. However, even if you live in the city, you can see fossils if your eyes are  
                                                                                   
sharp. Look at the buildings you pass by. If they are made from sedimentary rock, you may  
                                                                               7 
see fossils in the rock. 

6.  1. through  
        2. thought 
        3. all through 
        4. thoroughly 
       5. even though 

7.  1. made of  
        2. made for  
        3. made up  
        4. made with 
        5. made up off     

(8-11)  Mrs. Lee complained to the doctor that her daughter was still ill after seeing him 
a week ago. The doctor was puzzled and proceeded to examine the sick little girl. 
Then he asked Mrs. Lee, “_8_____ you been giving her the medication regularly?” Mrs. 
Lee replied, “Of course I didn’t give her any medication. The label said to keep out of 
reach of children!” The doctor shook his head in  _____9_____. In his many years of 
practice as a doctor, he had never come _____10_____ such a parent before and could 
not believe what he had just heard. He did not know _____11_____ to laugh or to cry. 

 

8. 1. Have 
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        2. Has 
        3. Had 
        4. Having 
        5. Do 

9.   1. believe 
       2. disbelieve 
       3. disbelief 
       4. unbelievable 
       5  unbelievably 

10.    1. across 
       2. on 
       3. against 
       4. up 
       5. in 

11.    1. if 
      2. for 
      3. yet 
      4. whether 
      5. neither 

12. It took me thirty minutes to __________ the entire house. 
 1. vacuum  
 2. bleach   
 3. spill 
 4. retake 
 5. maintain 

13. The non-profit agency bought office supplies using a tax ________ number.  
   1. liability  
   2. exempt  
   3. information  
   4. accountability 
   5. distinction  
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14. David hoped that nobody would know that he was in the building. Didn’t he realize that  
     parking his new car in the driveway made his presence rather conspicuous? If something     
     is conspicuous, it is __________.  
   1. important  
   2. expensive  
   3. unfortunate  
   4. noticeable 
   5. invisible 

  15. Each occupation has its own __________; bankers, lawyers and computer professionals,  
     for example, all use among themselves language which outsiders have difficulty  
     following. 
    1. merits  
    2. disadvantages  
    3. rewards  
    4. jargons  
    5. problems 
 
Directions: Read the given materials and choose the best answer for each question. (16-17) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. If I need a car which is newer than 2005, how many models should I find more ? 
 1. 4 models 
 2. 5 models 
 3. 6 models 
 4. 8 models 
 5. 10 models 
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17. Who cannot use any data from this website? 
 1. Fred likes manual gear and the engine which is more powerful than 1600 CC. 
 2. Norman needs Honda, which is newer than year 2004. 
 3. Jacob needs BMW with a manual gear. 
 4. Billy likes Ford but doesn’t like a car with an auto gear. 
 5. Martin can use only a manual gear and only has 450,000 baht. 

(18-20) 
 

Hi Tony 
 

 Thanks for answering my mail really quickly. Just one problem – I couldn't open 
the attachment. I'm not sure why. My inbox is virtually empty, so there's plenty of 
room, and the attachment limit is 20MB, so there's no problem there. Perhaps there 
was a glitch somewhere. Anyway, rather than trying to figure out what went wrong, 
could you just send it again? 
 One other thing, when you resend me the mail, could you make a copy and end 
to Angela? I've asked her to have a quick look at it before we put it in the brochure. 
 I'm looking forward very much to seeing those pictures – fingers crossed that 
they'll come through OK this time. However, if I still can't download them, I'll ask you 
to put them on a disk and mail them. 

 

                                                              All the best 
                                                                  Jenny 
 

ที่มา: http://repository.kpi.kharkov.ua 

18. Jenny send this mail to Tony because _______________. 
 1. she can’t open Tony’s mail at all 
 2. she can’t open the pictures Tony has attached 
 3. she wants to thank Tony for his quick response 
 4. Tony hasn’t received her former mail 
 5. Tony has told her that he can’t open her attachment 

19. “Perhaps there was a glitch somewhere.” The word “glitch” can be replaced by ______. 
 1. problem 
 2. perfection 
 3. security 
 4. expiration 
 5. misunderstanding 

 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/36036/1/Book_2018_Netetska_Leksyko
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20. If Tony has a problem with an attachment again, he may have to ___________________ . 
 1. upload it to a cloud storage. 
 2. use another e-mail. 
 3. reduce the size of an attachment. 
 4. clean up his mail box. 
 5. put it on a CD and deliver it.  
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เฉลยแบบทดสอบ Post-test  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

สถำนกำรณ์ ณ ร้ำนกำแฟ  Lucy มาขอพบ Monica เพ่ือปรึกษาปัญหาบางอย่าง 
   Lucy:  ขอบคุณท่ีมาพบฉันระหว่างช่วงพักกลางวัน ฉันรู้สึกซาบซึ้งมาก  
Monica: ไม่มีปัญหา ฉันสุขใจที่ได้ช่วยเหลือ เกิดอะไรขึ้นหรือ 
   Lucy:  ก็อย่างที่เธอรู้ ฉันควรจะเปลี่ยนไปท างานใหม่ไหม หรือ_______(1)_______      
Monica: เออ ฉันคิดว่าคงเป็นเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วละ เธอว่าไหม  _______(2)_______  
   Lucy:  เธอคิดอย่างนั้นจริงๆหรือ 
Monica: ก็ฉันรู้และได้ฟังเธอบ่นมาเป็นปีแล้ว ไว้ใจฉันนะ_____(3)____เธอไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้ว  

  1. ตอบข้อ 3  do I stick with my current one? ฉันจะท างานเดิมต่อไปดี 
       ข้อ 1 should I find another one? ฉันควรจะหางานใหม่ 
      ข้อ 2 is this the last chance for me? มันเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันหรือ 
           ข้อ 4 how will I get the new job? ฉันจะได้งานใหม่ได้อย่างไร 
         ข้อ 5 I may be fired? ฉันอาจจะถูกไล่ออกจากงาน 

  2. ตอบข้อ 1  They pay you late and you are unhappy. พวกเขาจ่ายเงินเดือนให้เธอช้าและเธอ 
ก็ไม่มีความสุข 
ข้อ 2 You find it convenient working with them. เธอพบว่ามันสะดวกสบาย              
        ในการท างานกับพวกเขา 

       ข้อ 3 They give you opportunity to choose. พวกเขาให้โอกาสเธอเลือก 
            ข้อ 4 Why don’t you talk to the manager? ท าไมเธอไม่คุยกับผู้จัดการล่ะ 
            ข้อ 5 I think it’s hard to find a new job. ฉันคิดว่ามันยากท่ีจะหางานใหม่ 

  3. ตอบข้อ 5  Take the job. รับท างานนี้ซะ 
       ข้อ 1 Go ahead. ท าต่อไปนะ 
     ข้อ 2 Take it easy. ท าใจให้สบายนะ 
       ข้อ 3 You’re lucky. เธอโชคดีนะ 
            ข้อ 4 Work harder. ขยันท างานมากขึ้นนะ 

4. ตอบข้อ 4  I couldn’t agree more. เห็นด้วยอย่างยิ่ง จากสถานการณ์ เพ่ือนของคุณบ่นเกี่ยวกับ 
โรงแรมและคุณก็เห็นด้วยกับเพ่ือน คุณจึงพูดว่า _______________ 

  ข้อ 1 That’s right. ถูกต้อง 
  ข้อ 2 Don’t be serious. อย่าจริงจัง 
  ข้อ 3 It’s unbelievable. มันไม่น่าเชื่อ 
  ข้อ 5 Why don’t you keep the news update? ท าไมคุณไม่ติดตามข่าว  

 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 140 

5. ตอบข้อ 2  That’s quite all right. จากสถานการณ์ คุณท าแจกันของแม่แตก คุณกล่าวค าขอโทษ 
กับแม่ แม่ตอบว่า _______________ 

  ข้อ 1 It was my fault. เป็นความผิดของผมเอง 
  ข้อ 3 Nothing much I care. ไม่มีอะไรที่ฉันต้องห่วงใย 
  ข้อ 4 Oh! no, please don’t bother. ไม่ โปรดอย่ารบกวนฉัน 
  ข้อ 5 So bad. Don’t do it again. แย่มาก อย่าท าอย่างนี้อีกนะ 

6. ตอบข้อ 1   through เพราะ ในประโยคนี้แปลว่า สถานที่ท่ีดีที่สุดในการมองหาฟอสซิลคือ ทุกๆ ที่ทั่ว 
ทั้งพ้ืนดินและสิ่งที่มีชีวิตที่ปกคลุมพ้ีนผิวโลก thoroughly (adv.) (อย่างละเอียดถี่ถ้วน)
เพราะฉะนั้น ต้องเปลี่ยนเป็น through (adv.) ซึ่งมีความหมายว่า ทั่วทั้งหมด โดยทั้งหมด 
ตลอดทั้งหมด 

7. ตอบข้อ 1  made of จากประโยคนี้ If they are made from sedimentary rock, you may  
see fossils in the rock. แปลว่าถ้ามันท าด้วยหินตะกอนคุณก็อาจจะพบฟอสซิลในหินนั้น
ได้ made of  คือ สร้างจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนการสร้างแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ยังคงเป็นวัตถนุั้นอยู่ ตัวอย่างเช่น Chairs are made of wood. เก้าอ้ีสร้างจากไม้ (เก้าอ้ีก็
ยังคงเป็นไม้อยู่) ส่วน made from คือ สร้างจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนสร้างแล้ว
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เช่น Paper is made from wood. กระดาษท ามาจากไม้  
(ไม้กลายเป็นกระดาษไปแล้วอย่างสิ้นเชิง) เพราะฉะนั้นประโยคนี้ควรแก้เป็น made of 
เพราะยังคงเป็นหินเหมือนเดิม 

8. ตอบข้อ 1   Have  โครงสร้างค ากริยา Present perfect continuous tense จากเนื้อหา Then he  
asked Mrs Lee, “Have you been giving her the medication regularly?” 
หมายความว่า หมอถาม Mrs Lee ว่า ได้ให้ลูกสาวทานยาต่อเนื่องหรือไม่ 

  ข้อ 2 Has ใช้ไม่ได้เพราะประธานของประโยคเป็น you 
ข้อ 3 Had ผิดเพราะหมอถามถึงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จึงไม่ใช้ Past perfect  
       continuous 
ข้อ 4 Having ผิดเพราะรูปกริยาที่เติม -ing ไม่สามารถใช้เป็นกริยาช่วย และใช้น าหน้า 

                  ประธานเพ่ือสร้างประโยคค าถามได้ 
  ข้อ 5 Do ผิดเพราะกริยาแท้ในประโยคคือ been ซึ่งเป็นกริยาช่องที่ 3 จะไม่ใช้คู่กับ Do 

9. ตอบข้อ 3   disbelief ความไม่น่าเชื่อ  
  ตามหลัง preposition “on” ต้องตามด้วย ค านาม จากเนื้อหา Mrs Lee replied, “Of 

course I didn’t give her any medication. The label said to keep out of reach 
of children!” The doctor shook his head in disbelief. หมายความว่า Mrs Lee ตอบ
หมอว่า ยังไม่ได้ให้ลูกสาวกินยา เพราะฉลากยาระบุว่า เก็บยาให้พ้นมือเด็ก เมื่อหมอได้ยิน
ค าตอบ ถึงกับส่ายศรษีะด้วยความไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน 

  ข้อ 1 believe เชื่อ เป็นค ากริยา 
  ข้อ 2 disbelieve ไม่เชื่อ เป็นค ากริยา 
  ข้อ 4 unbelievable ไม่น่าเชื่อ เป็นค าคุณศัพท์ 
  ข้อ 5 unbelievably  ไม่น่าเชื่อ เป็นค ากรยิาวิเศษณ์ 
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10. ตอบข้อ 1   across   (come  across เป็น phrasal verb มีความหมายว่า พบเจอ) จากเนื้อหา In his  
many years of practice as a doctor, he had never come across such a parent 
before and could not believe what he had just heard. He did not know  
whether to laugh or to cry.  
มีความหมายว่า ในฐานะที่เป็นหมอมาหลายปี เขาไม่เคยพบเคยเห็นผู้ปกครองแบบนี้มาก่อน 
และไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ฟัง (ท่ีบอกว่าฉลากยาระบุว่าเก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก) 

  ข้อ 2 on   (come on มา) 
  ข้อ 3 against (come against ต่อต้าน) 
  ข้อ 4 up (come up ขึ้นมา) 
  ข้อ 5 in  (come in เข้าไป) 

11. ตอบข้อ 4   whether   เป็น conjunction   (whether.....or)  
  จากเนื้อหา In his many years of  

practice as a doctor, he had never come across such a parent before and 
could not believe what he had just heard. He did not know whether to laugh 
or to cry. มีความหมายว่า ในฐานะท่ีเป็นหมอมาหลายปี เขาไม่เคยพบผู้ปกครองแบบนี้ 
มาก่อน และไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ฟัง (ที่บอกว่าฉลากยาระบุว่าเก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก)  
หมอเลยไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี 

  ข้อ 1 if  ถ้า 
  ข้อ 2 for ส าหรับ 
  ข้อ 3 yet ยัง 
  ข้อ 5 neither  ไม่ทั้งสอง  (neither...nor) 

12. ตอบข้อ 1  vacuum (V) (ดูดฝุ่น) ประโยค It took me thirty minutes to __________  
the entire house. ฉันใช้เวลาไปถึง 30 นาทีในการ __________ บ้านหลังนี้  

  ข้อ 2 bleach (V)  ฟอกสี  ฟอกขาว 
  ข้อ 3 spill (V)  (ท าให้) หก,ลน้,ทะลัก,หกคะเมน,กระเด็น,กระจาย  
  ข้อ 4 retake (V)  ท าการสอบซ่อม  ถ่ายภาพใหม่ ชิงกลับ ยึดคืน 
  ข้อ 5 maintain (V)  ด ารง, คงเอาไว้, ทรงไว้, รักษาไว้ 

13. ตอบข้อ 2  exempt (N.) ยกเว้น, ผู้ได้รับการยกเว้น, สิ่งที่ได้รับการยกเว้น ประโยค The non-profit  
agency bought office supplies using a tax __________ number. มีความหมายว่า 
หน่วยงานที่ไม่หวังผลก าไรซื้อเครื่องใช้ส านักงานโดยใช้หมายเลข ผู้ได้รับการยกเว้น ภาษ ี

       ข้อ 1 liability (N.) หนี้สิน, ความรับผิด (กฎหมาย) 
       ข้อ 3 information (N.) ข้อมูล, ข่าวสาร, สารนิเทศ 
       ข้อ 4 accountability (N.)  ตรวจสอบได้, ความรับผิดชอบ 
       ข้อ 5 distinction (N.)  ความแตกต่าง, ความโดดเด่น 
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15. ตอบข้อ 4  noticeable (adj.) = โดดเด่น. สะดุดตา  ประโยค David hoped that nobody would  
know that he was in the building. Didn’t he realize that parking his new car in 
the driveway made his presence rather conspicuous? If something is 
conspicuous, it is __________. หมายความว่า เดวิดหวังว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ในอาคาร
นั้น เขาคงไม่รู้ตัวว่ารถคันใหม่ของเขาท่ีจอดบนถนนส่วนบุคคลท าให้การอยู่ของเขาค่อนข้าง 
conspicuous ถ้าบางสิ่ง conspicuous มันหมายความว่า __________.   

        ข้อ 1 conspicuous (adj.)   เด่นชัด,ชัดแจ้ง, เป็นที่สนใจ,เตะตา. 
        ข้อ 2 expensive  แพง 
        ข้อ 3 unfortunate  โชคร้าย 
        ข้อ 5 invisible  ซึ่งมองไม่เห็น 

  15. ตอบข้อ 4  jargons (N.)  ภาษาเฉพาะกลุ่ม, ภาษาเฉพาะอาชีพ  
ประโยค Each occupation has its own __________; bankers, lawyers and 
computer professionals, for example, all use among themselves language 
which outsiders have difficulty following. หมายความว่า ทุกๆอาชีพมี __ภาษา 
เฉพาะกลุ่ม_ ของตนเอง เช่น นายธนาคาร ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์  

       ทุกอาชีพดังกล่าว ลว้นใช้ภาษานั้นๆในกลุ่มของตน เป็นภาษาซึง่บุคคลภายนอก ยากทีจ่ะเข้าใจ  
     ข้อ 1 merits (N.)  ข้อดี, คุณความดี, ความดีงาม, คุณค่า 
     ข้อ 2 disadvantages (N.)  ข้อด้อย, ข้อเสียเปรียบ 
     ข้อ 3 rewards (N.)  รางวัล 
     ข้อ 5 problems (N.)  ปัญหา 

16. ตอบข้อ 2   5 models  
  จากโจทย์ถามว่าถ้าต้องการรถท่ีผลิตหลังปี 2005 จะมีรถกี่รุ่นที่ควรเข้าไปหาข้อมูล 

เพ่ิมเติม ซึ่งจากตารางแสดงข้อมูลรถมีรถท่ีผลิตหลังปี 2005 จ านวน 5 รุ่น คือ SOLUNA, 
YARIS, CITY, FOCUS และ ESCAPE 

17. ตอบข้อ 3  Jacob, who needs BMW with a manual gear.  Jacob ซึ่งต้องการรถ BMW ที่มีเกียร์ธรรมดา  
จากโจทย์ถามว่า ใครไม่สามารถใช้ประโยชน์ ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ไม่มีรถ BMW รุ่นที่ใช้เกียร์
ธรรมดาอยู่เลย  

  ข้อ 1 Fred likes manual gear and the engine which is more powerful than 
                    1600 CC. Fred ชอบผิดรถที่เป็นเกียรธ์รรมดาและเครื่องยนต์แรงกว่า 1600 CC  
  ข้อ 2 Norman needs Honda, which is newer than year 2004. Norman 
                   ต้องการรถ HONDA ทีผ่ลิตขึ้นหลังปี 2004 

ข้อ 4 Billy likes Ford but doesn’t like a car with an auto gear. Billy ชอบรถ     
       FORD แต่ชอบรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ 
ข้อ 5 Martin can use only a manual gear and only has 450,000 baht.  
       Martin สามารถใช้ได้เพียงรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาและราคาแค่ 450,000 บาท  
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 เนื้อเรื่อง 
สวัสดี โทนี ่
ขอบคุณส าหรับการตอบอีเมลล์ของฉันอย่างรวดเร็ว ปัญหาอย่างเดียวที่มีอยู่ตอนนี้คือ 

ฉันไม่สามารถเปิดไฟล์ที่แนบมาได้ ฉันไม่แน่ใจว่าท าไม กล่องขาข้าวของฉันแทบจะว่างเปล่าและ 
มีพ้ืนที่เพียงพอที่สามารถเก็บไฟล์ได้ถึง 20MB ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นปัญหาเลย หรือบางทีอาจ 
จะมีข้อผิดพลาดบางอย่าง แต่ถึงอย่างไรก็ตามแทนที่จะมัวคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น คุณสามารถส่ง 
อีกครั้งได้หรือไม่ 

อีกอย่างหนึ่งเมื่อคุณส่งอีเมลล์อีกครั้ง ฉันขอให้คุณได้ท าการส าเนาและส่งให้ Angela  
ได้หรือไม่ ฉันได้ขอให้เธอได้ช่วยดูอย่างเร็วก่อนที่เราจะใส่ข้อมูลลงไปในโบรชัวร์ 
 ฉันก าลังมองไปข้างหน้าเพ่ือจินตนาการมากเกินไปและหวังว่าทุกอย่างที่เราท าจะผ่าน 
ไปได้ด้วยดีในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามหากยังไม่สามารถส่งได้ ฉันขอให้คุณได้ใส่ข้อมูลลงในดิสก์ 
เพ่ือส่งให้ฉันทางจดหมายแทน 

     ขอให้โชคดี 
       เจนนี่ 
ที่มา: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/36036/1/Book_2018_Netetska_Leksyko 
          _hram_praktykum.pdf 

 

18. ตอบข้อ 2  she can’t open the pictures Tony has attached โจทย์ถามว่า Jenny ส่งอีเมล์มาหา  
Tony เพราะเหตุใด ซึ่งจากข้อมูลในอีเมล์ที่บอกว่า Just one problem – I couldn't 
open the attachment. แสดงว่าไม่สามารถเปิดไฟล์ที่แนบมาได้ (ข้อมูลตอนท้ายของ    
เนื้อเรื่องบอกว่าเป็นไฟล์รูปภาพ I'm looking forward very much to seeing those 
pictures …) 

  ข้อ 1 she can’t open Tony’s mail at all เธอไม่สามารถเปิดอีเมล์ได้เลย 
  ข้อ 3 she wants to thank Tony for his quick response เธอต้องการจะขอบคุณ Tony  
                   ที่ตอบอีเมล์เธออย่างรวดเร็ว   

ข้อ 4 Tony hasn’t received her former mail. Tony ไม่ได้รับอีเมล์ก่อนหน้านี้ของเธอ  
  ข้อ 5 Tony has told her that he can’t open her attachment. Tony บอกเธอว่า   
                             ไม่สามารถเปิดไฟล์แนบของเธอได้  

19. ตอบข้อ 1  problem โจทย์ถามว่าจะสามารถใช้ค าใดมาแทนค าว่า glitch ได้ ซึ่งจากในเนื้อเรื่องก่อนหน้า 
ได้กล่าวถึงว่าปัญหาของการเปิดไฟล์แนบไม่ได้ ไม่น่าจะเกิดจากพ้ืนที่ในกล่องข้อความมี     
ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงอาจจะมี glitch อยู่ที่ใดที่หนึ่ง (Perhaps there was a glitch 
somewhere.) glitch จึงหมายถึงปัญหาที่ท าให้เปิดไฟล์แนบไม่ได้ 

  ข้อ 2 perfection = ความสมบูรณ์แบบ 
  ข้อ 3 security = ความปลอดภัย 
  ข้อ 4 expiration = การสิ้นสุด 
  ข้อ 5 misunderstanding = การเข้าใจผิด 

 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/36036/1/Book_2018_Netetska_Leksyko
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20. ตอบข้อ 5  put it on a CD and deliver it. บันทึกข้อมูลลง CD และส่ง 
       จากโจทย์ถามว่า ถ้าโทนี่มีปัญหาในการแนบไฟล์ไม่ได้ Tony จ าเป็นต้อง __________. 

ซึ่งใจความในเนื้อเรื่องระบุไว้ว่า if I still can't download them, I'll ask you to put 
them on a disk and mail them. ถ้า Jenny ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบได้อาจจะ
ต้องขอให้ Tony บันทึกข้อมูลลงในดิสก์และส่งให้เธอ 

  ข้อ 1 upload it to a cloud storage. อัพโหลดข้อมูลขึ้นไปยังพื้นท่ีฝากไฟล์  
  ข้อ 2 use another e-mail. ส่งด้วยอีเมล์อื่น  
  ข้อ 3 reduce the size of an attachment. ลดขนาดของไฟล์แนบลง  
  ข้อ 4 clean up his mail box. ท าความสะอาดกล่องข้อความ 

 
 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 145 

Table of Test Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Items Language skill / Focus 
Strand/Standar
d/ Indicators 

Bloom’ 
Taxonomy 
(Skill Level) 

Test Details 

1 

  

Asking and giving information 1.2.1 

  

Applying Situation: At the open market (1-2) 
Jennifer : ______(1)______  What happened to the weather  
             report? I thought this cold front was supposed to pass. 
   Grant : Yeah, I thought so too. That’s what I read online this morning. 
Jennifer : I guess the wind chill is really driving down the  
              temperature. 
   Grant : Can we go inside? I feel like ______(2)_______ . 

1. What a beautiful day!   
  2. It’s freezing outside!   
  3. What’s the weather like ?  
  4. It’s quite fresh! 
  5. It’s a bit sultry!  

2 

  

Asking and giving information 1.2.1 

  

Applying        1. I’m being melt     
  2. my heart stops breathing   
  3. it’s time to have something cold  
  4. somebody’s calling me to go out 

       5. my toes are starting to go numb 
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3 Asking and giving information 1.2.1 Applying   Situation: At a university (3-4) 
Adriana : Hi! You look worried. ______(3)_______ 
    Alex : The final exam. ______(4)_______  
Adriana : Well, don’t worry. You still have three days. 
    Alex : Yeah, but I have to hand in three reports in the next 
two days too. 
         1. What is your schedule?  

  2. What’s on your mind?   
  3. How’s life treating you?  
  4. How have you been doing? 
  5. How is your performance at school? 

       ที่มา: https://www.opendurian.com/exercises/gat_eng_mar_57/16/ 

4 Asking and giving information 1.2.1 Applying          1. I can’t wait.  
  2. It’s in the morning.   
  3. I know it’s going to be easy.  
  4. I’m not fully prepared for it. 
  5. I don’t think it’s too hard for me. 
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5 Asking and giving information 1.2.1 Applying Situation: Perter and Gail are walking on the footpath (5-7) 
Peter : Hey! _________(5)_________  
  Gail : Is anyone hurt? 
Peter : I don’t know, let’s call 911. ….Hello? I’d like to report  
          a car accident near the post office on Charles Street.  
           _________(6)_________  Yes, it just happened.  
          OK, thanks. Bye. 
  Gail : _________(7)_________  
Peter : They’re going to send an ambulance and a police car  
           right away. 
  Gail : Good, they’re here. I hope the man is OK. 
Peter : I know. You have to be so careful when you’re driving. 
         1.  That car just ran a red light and hit that truck! 

2.  I think that car isn’t stop for the red light! 
3.  That car is hitting the truck soon! 
4.  Do you think it’s the accident? 
5.  Look at that car and a truck!  

6 Asking and giving information 1.2.1 Applying          1.  I can’t see anything. 
2.  It looks like a man is hurt. 
3.  I should take them to the clinic. 
4.  Is there the hospital near here? 

           5.  May I talk to the rescuer? 
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7 Asking and giving information 1.2.1 Applying          1.  Why did it take so long? 
2.  How can we help them? 
3.  Was everything alright?  
4.  What did they say? 

          5.  What’s wrong? 
8 Giving information  1.2.1 Applying  Situation: At home (8-10) 

Mana : You look so pale. ______(8)______  
 Prang : I have a very bad headache and a high fever. 
 Mana : It sounds really serious.  ______(9)______ . You may  
           have the H1N 1 flu. 
 Prang : ______(10)______. I’ve been coughing a lot, too. 
 Mana : Here. Put on this hygienic mask. I’m going to take you                  
           to the hospital right now 
       1. You didn’t have breakfast, did you?            
       2. What have you been doing? 
       3. You should have a rest.  
       4. Did you see the doctor?   
       5. What’s wrong? 

9 Giving suggestion 1.2.2 Applying       1. Please be careful. It’s very dangerous.            
      2. You should stay home and have a rest.  
      3. Exercise regularly makes you healthy.    
      4. You should see the doctor.  
      5. It’s infective disease.  
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10 Giving opinion 1.2.5 Applying       1. It’s possible.        
      2. It’s up to you. 
      3. I don’t think so.  
      4. I cannot stand it. 
      5. If you don’t mind. 

 11 Expressing gratitude 1.2.1 Applying   Situation: At the interview (11-15) 
Interviewer : Good afternoon, please have a seat. 
         Alisa : _______(11)________ 
Interviewer : How are you doing? 
         Alisa : I’m fine, thank you. 
Interviewer : _______(12)________ 
         Alisa : No, sir, I had no trouble at all. 
Interviewer : _______(13)________  
         Alisa : I graduated from ABAC in 2009, with a Bachelor’s  
                 degree in Journalism.  
Interviewer : _______(14)________  
         Alisa : Yes, I enrolled in TU’s master program for 
journalism and earned a degree. 
Interviewer : _______(15)________ 
         Alisa : After I left TU, I worked for a year at Kantana  
Studio as an information clerk. 
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        1. My pleasure. 
        2. I’m alright. 
        3. Thank you. 
        4. That’s what I want. 
        5. That’s very kind of you. 

12 Asking and giving information 1.2.1 Applying          1. Did you have any problems finding us?  
2. Are there any troubles working with us?   
3. Do you think you’re suitable for this job? 
4. Did you get a high salary before coming to us?  

          5. Could you please explain about your problems? 

13 Asking for something 1.2.2 Applying           1. Where did you graduate from?      
2. Have you got a degree in Journalism?   
3. What kind of job did you use to work? 
4. Did you graduate from the private university?  

           5. Could you tell me a little about your  
              educational background? 

14 Asking and giving information 1.2.1 Applying          1. What course did you take before graduation?  
2. What degree have you got after that? 
3. Are you interested in master degree?  
4. Any post-graduate degrees?  

           5. Is that all? 
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15 Asking and giving information 1.2.1 Applying         1. Why do you want this job?        
        2. What was your last position?   
        3. How about your working experience? 
        4. Have you ever worked in a studio before? 

         5. You used to work at Kantana Studio, didn’t you?  
16 Inviting others to do 

something 
1.2.1 Applying Situation: At the office  (16-20) 

Tom : _________(16)_________ 
Ann : Of course. What would you like to do? 
Tom : Well, how about going to the cinema? 
Ann : _________(17)_________ 
Tom : Why don’t we just have dinner together somewhere  
         this Sunday? 
Ann : That’s interesting.  _________(18)_________ 
Tom : Well, one of my favorite places to eat is “Song Pochana”. 
Ann : Hmm. Song Pochana? I’ve never been there.  
         _________(19)_________  
Tom : Chinese. But if you don’t like we can go to some other  
         places. 
Ann : No, I don’t mind. _________(20)_________ 
       1. We should go somewhere together.             
       2. I’ll take you out for dinner tomorrow.    
       3. Would you like to get together this weekend? 
       4. Would you mind going to the cinema with me?  
       5. Could you please pick me up this weekend?   
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17 Declining and offering an 
information 

1.2.3 Applying          1. I don’t want to see the movie.     
         2. I’m waiting for my favorite film on.    
         3. I’m afraid I can’t go anywhere.  
         4. I don’t want to bother you.  
         5. I fond of seeing the movie. 

18 Asking for information 1.2.1 Applying          1. Do you have any particular restaurant in mind? 
2. I think Song Pochana is the best.   
3. Let’s go to the Thai restaurant. 
4. Where will we meet this weekend? 
5. How should we go? 

19 Asking and giving information 1.2.1 Applying          1. What nationality is the owner? 
2. What language do the waiters speak?  
3. What kind of food are you allergic to? 

          4. What kind of food do they serve there? 
          5. Do you know what my favorite food is? 

20 Expressing wants and desires 1.2.5 Applying          1. It’s a good idea. 
2. I’m not hungry at all.  
3. I guarantee it’s the best. 
4. That’s a bit expensive. 

          5. I love Chinese food. 
21 

  

Explain/compare differences 
between the structures of 
idioms in foreign languages 
and Thai language. 

2.1.1 Applying Situation: Your friend tells you that she is going to have an 
interview for a new job next Monday. You’d like to bless her 
so you say, “_____________” 

1. It’s not a big deal, isn’t it? 
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2. It’s not the end of the world. 
3. I’ll keep my fingers crossed. 
4. I’m breathing down your neck. 
5. Make hay while the sun shines.  

22 Expressing encouraging 2.1.1 Applying Situation: A father is teaching his son that he must work hard 
and make sacrifices to be successful. He sums up his lecture 
by saying, “________” 

1. All work and no play make Jack a dull boy. 
2. Time and Tide waits for no man. 
3. Take time to smell the flowers. 
4. Curiosity killed the cat 
5. No pain, no gain. 

23 Expressing suggestion a 
course of action 

4.1.1 Applying Situation: Your friend wants you to give him a suggestion 
about where to go for his summer holiday. You say, “______” 

1. Don’t bother me! I have no idea.  
 2. Shall we have a party next Sunday? 
 3. I think you are going to have a marvelous time in  

             Ayutthaya. 
 4. Go to the airport and board the first plane you find. 
 5. Are you available for my schedule? 
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24 Expressing opinion 4.1.1 Applying Situation: Last week you went to the concert, but you were 
disappointed with the band. Today at school, you tell your 
friend “____________” 

1. It was wonderful. 
2. Have a great time. 
3. It didn’t come up to my expectation. 
4. I didn’t like it, it was too crowded. 
5. It was awful as you didn’t come with me. 

25 Asking and giving information 4.1.1 Applying Situation: You really want to know Bella’s personality, a new 
friend. You ask your friend “___________________” 

1. What is Bella like? 
2. What does Bella like? 
3. How does Bella like? 
4. How does Bella feel like? 
5. What does Bella look like? 

26 -Expressing preference 
-Expressing wants and desires 

4.1.1 Applying Situation:  A T-shirt your friend  bought you is too big. So you take it 
back to the shop and politely ask to change it. You say, “____” 

1. You have this T-shirt in a smaller size?  
2. You'd better change this T-shirt or I'll call the police. 
3. This T-shirt is too big for my friend. Please give me a new one. 
4. Do you think this T-shirt is too big for me? If so, I  

              want to change it. 
5. This is a nice T-shirt but it doesn't fit me, so I would  

              like to change it please. 
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27 Expressing hope 4.1.1 Applying Situation: Tim is visiting his friend who has been sick for two  
week. He says, “____________________” 

 1. Happy anniversary. 
 2. Hope you recover soon. 
 3. Take it easy. Time flies. 
 4. I’m so excited for you. 

 5. Have an awful time here. 
28 Expressing apologizing 4.1.1 Applying Situation: You are called in for an important meeting and,  

therefore, cannot keep your appointment with the doctor.     
So you call his secretary and say, “______”. 

1. Tell the doctor to telephone me when he returns. 
2. Concerning my appointment, I'll be late for some time. 
3. I think many patients will cancel their appointment today. 

         4. I'm afraid I have to cancel my appointment with the doctor. 
5. I'm sure the doctor has left a message concerning  
    my appointment. 

29 Expressing satisfaction 4.1.1 Applying Situation: You are at an art exhibition and have just met the artist. 
You want to express your appreciation of his works. You say___ 

1. I'm really impressed with your paintings. 
2. I like your works but I don't like you at all. 
3. I understand most of your paintings are for sale. 
4. My father has bought one of your earlier paintings. 
5. You must have at least over forty paintings on  

             exhibition. 
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30 Expressing satisfaction 4.1.1 Applying Situation: Lisa invited you to her house for dinner. You  
enjoyed the food she had prepare. You said “____”  

1. Make yourself at home. 
2. Wonderful! You are a great cook. 
3. Well. It looked good, but I’m on diet. 
4. I like your dress; you really look gorgeous in it. 
5. It looked delicious. You should invite me again. 

31 If-clause Type 3 2.2.1 Understanding “If you had examined each factor individually,” she argued, 
“you____________________ that the error was theirs.” 
       1. saw  
       2. had seen 
       3. had been seeing 
       4. would have seen  
       5. would have been seeing 

32 

 

Conjunction 2.2.1 Understanding The majority of games are downloaded from __________ the  
Apple App Store __________ Google Play, both of them were 
launched in 2008. 
       1. neither, nor  
       2. as, though 
      3. so, that 
      4. either, or      
      5. provided that,  
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33 Noun clause 2.2.1 Understanding ____________________ still puzzles me. 
         1. How can they beat us 
         2. He got selected president 
         3.  When are they telling me  
         4. He has got a lot of money 

      5. Where they got the idea from 
34 Causative form 2.2.1 Understanding The authorities __________ as soon as they found out she was 

there illegally.        
      1. have deported her  
      2. have her deport 
      3. had her to deport 
      4. had her to be deport  
      5. had her deported 

35 Mixed type if-clause 2.2.1 Analyzing If the help __________ in time, the experiment __________ 
tomorrow afternoon. 
       1. are offered / will be completed 
       2. was offered / will be completed 
       3. is offered / would be completed      
       4. had offered / would be completed      
       5. had been offered / would be completed 
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36 Future perfect continuous 
tense 

2.2.1 Understanding When I finish this course, I __________ English for twenty years.             
       1. will learn  
       2. would be learning  
       3. would have learned  
       4. will have been learning 

5. would have been learned 

37 Simple past tense 2.2.1 Understanding “My roommate walked into the room. Immediately, I knew 
that something was wrong.” means: __________ I knew that 
something was wrong. 
       1. After my roommate came into the room, 
       2. Before my roommate walked into the room, 
       3. As soon as my roommate entered the room, 
       4. While my roommate had come into the room, 
       5. By the time my roommate came into the room,  

38 Conjunction 2.2.1 Understanding Most people need about eight hours of sleep every day. A few 
people, __________, need only four hours of sleep.  
      1. due to 
      2. hence  
      3. because 
      4. therefore 
      5. on the other hand 
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39 The use of as if 2.2.1 Understanding You look as if something _________ you, my dear. Is there a 
problem?       
       1. bother 
       2. is bothering 
       3. bothered 
       4. had bothered 

5. will bother 

40 If-clause (provided  that) 2.2.1 Understanding This type of animal can survive in the areas that have little 
food, __________ the food  
      has high energy. 
       1. whether  
       2. so that 
       3. provided that 
       4. because 

5. if so  

41 Intransitive verbs of emotion 2.2.1 Understanding It___________me  to  hear  that  you  won  the  contest. 
       1. amazed  
       2. amazes in 
       3. is amazing at 
       4. was amazed  

5. would be amazed 
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42 Causative form (passive) 2.2.1 Understanding One of my wisdom teeth hurt, so I went to the dentist to get it _____  
       1. remove 
       2. removed 
       3. removing  
       4. to remove 

5. had removed 

43 Use of parallel pattern  2.2.1 Understanding Knowing he was late, he______________. 
       1. eating his sandwich quickly 
       2. ate quickly his sandwich 
       3. ate his sandwich quickly 
       4. eating his sandwich fast   
       5. fast ate his sandwich 

44 Conjunction 2.2.1 Understanding __________ I hadn’t been expecting any visitors, I was wearing 
pajamas when the doorbell rang.  
       1. While 
       2. Due to 
       3. Why 
       4. Since  
       5. During 
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45 Use of present participle to 
reduce form of Subordinate 
clause 

2.2.1 Understanding __________ a phone call, I was in the swimming pool. 
1. Have 

       2. Having 
       3. Have had 
       4. Having had  
       5. Having been having 

46 Use of “wish” in unreal 
present 

2.2.1 Understanding I wish you __________ checking my e-mails. You’re invading 
my privacy. 
       1. will stop 
       2. could stop  
       3. would stop  
       4. have stopped 
       5. are going to stop 

47 Use of Gerund and to 
infinitive 

2.2.1 Understanding Frank is in a hospital. He feels bad. He has to give up 
__________ and __________ beer, but he can’t. He says to his 
wife, “I want you __________ some cigarettes next time.” 
      1. smoking / drank / bringing 
      2. smoking / drinking / to bring 
      3. smoking / to drink / bringing  
      4. to smoke / to drink / to bring  
      5. to smoke / drinking / bringing 
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48 Use of as if type 2 2.2.1 Understanding Andrea, are you feeling well?  It sounds as if you ____ a cold. 
1. get 

       2. had got 
       3. will get 
       4. is getting 
       5. were getting 

49 Use of Noun clause in 
reported speech 

2.2.1 Understanding The doctor asked his nurse __________. 
      1. if she would come in time the following day  
      2. if the patient prepared for the operation  
      3. when is she going to give the medicine 
      4. if the tests are ready for applicants 
      5. when the patient feels asleep 
 

50 Giving opinion in positive and 
negative form 

 

2.2.1 Understanding A: I don’t like horror films, and you? 
B: __________. I can’t sleep after seeing such films. I like  
   fantastic ones. 
A: __________. I’ve got some at home. 
       1. No, don’t / I like it 
       2. Neither do I / So do I 
       3. So do I / Neither do I 
       4. Neither I do / So I do 
       5. Yes, do / I don’t like them 
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51 Use of relative clause 
modify noun 

4.2.1 Understanding Computers are electronic machines which accepting data in a  
                                                                 51 
certain form, process the data and given the results of the  
                                                52 
processing in a specified format as information. Three basic steps 
are involved in the process. First, data is feeding into the                                                                                                                         
                                                                  53 
computer’s memory. Then, when the program is run, the 
computer performs any of instructions and processes the data.             
                              54 
Finally we can see the results or the output on the screen       
that is printed form. 
  55 

       1. are accepted 
       2. are accepting 
       3. can accept 
       4. accepts 
       5. to accept 

52 Present simple tense (verb 
form) 

4.2.1 Understanding        1. and give 
       2. and giving 
       3. before give 
       4. after giving 
       5. and to give  
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53 Passive voice 4.2.1 Understanding        1. feeding 
       2. being fed 
       3. to feed 
       4. is fed 
       5. feeds 

54 Word of quantity 4.2.1 Understanding        1. so much 
       2. too many 
       3. not only 
       4. an amout of 
       5. a set of 

55 Conjunction   4.2.1 Understanding        1. or in 
       2. due to 
       3. without a   
       4. but also 
       5. of the 

56 The use of adjective 4.2.1 Understanding Tourism is a growing industrial. United Nations statistics from  
                                 56 
1958 showed 55 million tourists in that year; twenty years later 
the figures were four times that number. Tourists can provide a 
source of income to much countries hit by a steading rising inflation.  
                              57                             58 
Traditionally, both North and South America has been received 
their share of vacationers.                                    59 
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As long as there are people willing to spending money on their  
                                                         60 
vacations, whether at home or abroad, the tourist industry will 
continue to grow. 
       1. industry 
       2. industrious 
       3. industrialize 
       4. industrialized  
       5. industrializingly 

57 The use of much/many 4.2.1 Understanding        1. a little 
       2. less 
       3. many 
       4. at least 
       5. mostly 

58 Adverb 4.2.1 Understanding        1. stead 
       2. steadily 
       3. be steading 
       4. to stead 
       5. steadiness 
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59 Present perfect tense 4.2.1 Understanding       1. have received 
      2. has received 
      3. will have received  
      4. had been received 
      5. will be being received 

60 To infinitive 4.2.1 Understanding       1. spend 
      2. spends 
      3. spending more 
      4. spent 
      5. to be spent 

61 Subject and verb agreement 4.2.1 Understanding Much of the blood on the street flow essentially from uncivil  
                                               61 
behavior of drivers who refuse to respect the legal and moral 
rights of others. Next the massacre on the road  may be 
                        62 
 regarded as a social problem. Safety standards by vehicles  
                                                                   63 
have been raised both at the point of manufacture and through 
periodic road-worthiness inspections. In addition, speed limits 
have been too lower. Due to these measures, the accident  
                    64 
rate has decreased. But the accident experts still worry because 
there has been little or no improve in the way drivers behave. 
                                            65                                                 
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       1. flows  
       2. flowing 
       3. to flow 
       4. is flowing 
       5. being flown 

62 Conjunction 4.2.1 Understanding        1. In contrast 
       2. However 
       3. Moreover 
       4. Then 
       5. So 

63 Preposition 4.2.1 Understanding        1. in 
       2. on 
       3. for 
       4. with 
       5. from 

64 Passive voice 4.2.1 Understanding        1. being lowered   
       2. to be lowered  
       3. lowering  
       4. lowered 
       5. to lower 
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65 Parts of speech (noun) 4.2.1 Understanding        1. improvability 
       2. improvement 
       3. improvable 
       4. improvably 
       5. improver 

66 Word of quantity 2.2.1 Understanding You (1)have spent (2)too much money this month. Unless you 
spend (3)fewer, we (4)may not be able (5)to afford a vacation 
this summer.                  

67 Part participle modify noun 2.2.1 Understanding The money (1)stealing from the bank (2)has finally (3)been 
found by he children (4)playing in the playground (5)nearby.            

68 Intransitive verb of feeling 2.2.1 Understanding A (1)common complaint (2)among educators today is (3)that 
social media is (4)distracted (5)so much in the classroom. 

69 Relative pronoun 2.2.1 Understanding The singer (1)that his album 92)becomes a bestseller this week 
(3)is the one I 94)recommended to you last month but you (5) 
didn’t pay attention at all. 

70 Word order 2.2.1 Understanding They ask me how many languages (1) can I speak and (2)if I can 
use a computer. I told them (3) that I can speak Englishand 
Chinese and can use (4)presentation software. They seem to 
be very (5)satisfied with my answers.                    

71 The use of not only…. but 
also….. 

2.2.1 Understanding For his first date (1)with Malinda, Dennis (2)bought not only a 
dozen roses (3)but also (4)purchased  a large box of  
chocolates (5)to give her.  
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72 Conjunction 2.2.1 Understanding Thailand (1)is located at the meeting point of the two great 
(2)cultural systems of Asia - Chinese and Indian. 
In everyday life, Chinese culture has mixed (3)very well  
with the Thai; (4)furthermore, in Thai court culture, India has  
exerted (5)a stronger influence. 

73 Adverb 2.2.1 Understanding  (1)Cautious, Jonathan (2)unlocked the kennel, waited (3)for 
the dog’s reaction and (4)slowly headed toward 
the (5)mysterious wooden house. 

74 (Unreal past) should have +
V3 

2.2.1 Understanding  (1)Should anyone ring, (2)could you take the message, please? 
I (3)should receive some calls from my staff 
last night (4)but there weren’t (5)any at all. 

75 Cardinal number (plural) 2.2.1 Understanding More than 770 (1)millions adults around the world (2)are still 
unable (3)to read, and about (4)two-third of them (5)are 
women. 

76 Passive voice 2.2.1 Understanding The deepest (1)known grotto (2)in the world (3)extends to 
(4)depth of 3,723 feet and (5)has formed by an underground 
stream.  

77 To infinitive 2.2.1 Understanding The villagers tried to (1)defending (2)their village, (3)but they 
were finally (4)forced to (5)retreat.   

78 Subject and verb agreement 2.2.1 Understanding Malnutrition (1)is a major (2)cause of death (3)in those 
(4)countries where the cultivation of rice (5)have been 
impeded by recurrent drought.  
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79 adverb has a negative 
meaning 

2.2.1 Understanding  (1)Hardly she had (2)entered the office (3)when she (4)realized 
that (5)she had forgotten her purse.       

80 past perfect and past simple 
tense 

2.2.1 Understanding Nobody (1)had known before (2)the presentation that Jane and 
her sister (3)will receive the (4)awards for (5)outstanding 
scholarship.     

81 other as an adjective to 
modify noun 

2.2.1 Understanding While verbalization is (1)the most common form of language in 
(2)existence, humans make use of many (3)others system and 
techniques (4)to express their (5)thoughts and feelings.  

82 Compound adjective 2.2.1 Understanding The town we visited (1)was a (2)four-days journey from our 
hotel (3)so we (4)took the train (5)instead of the bus. 

83 Subject and verb agreement 2.2.1 Understanding  (1)Although a number of police officers (2)was guarding the 
priceless (3)treasures in the museum, the director (4)worried 
that someone would (5)try to steal them.  

84 Subject and verb agreement 2.2.1 Understanding With (1)her talent for business promotion, Jane Johnson  
(2)expansion her family’s small (3)business into a major  
(4)manufacturer of food (5)products.        

85 Subject and verb agreement 2.2.1 Understanding  (1)When the price of gas (2)rise, it impacts (3)how people 
travel, how goods (4)are shipped and how people formulate 
(5)their budgets    

86 Parallel pattern 2.2.1 Understanding Natasha tried (1)holding her breath, (2)chewed a piece of gum, 
and (3)poking her belly, but she (4)could not quiet her empty 
stomach, which (5)rumbled during the chemistry exam. 
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87 Word usage 2.2.1 Understanding  (1)Even if you don't accept this, try to accept that war is  
(2)financially disadvantageous to 99 (3)percentage of the 
business (4)owners in the country and that this is new and 
(5)meaningful. 

88 Passive voice 2.2.1 Understanding The (1)knocking sound from your computer terminal (2)set to 
indicate that you (3)have received an e-mail (4)from your 
colleague (5)within the company,     

89 Adverb ขยาย verb 2.2.1 Understanding I (1)foolish committed to the (2)interesting project without 
knowing (3)clearly whether I’d have (4)enough time for it (5)or 
not. 

90 If-clause Type 2 2.2.1 Understanding If we (1)deliver poor quality or (2)service to our (3)customers, 
we would not be the (4)leading company in (5)our business. 

91 The use of vocabulary 1.1.3 Understanding If your invitations are met with repeated ______________, you 
should just leave him alone. 
        1. hypotheses 
        2. negatives 
        3. protests 
        4. rebuffs  
        5. blunts 
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92 The use of vocabulary 1.1.3 Understanding Unfortunately, his report does not _______________ with what 
we have learnt from other sources. 
       1. pally 
       2. rally 
       3. tally 
       4. ally  
       5. sally 

93 The use of vocabulary 1.1.3 Understanding The _______________of things was that he sacked from a job 
that he had helped for over twenty years. 
       1. upshot  
       2. uptake 
       3. upturn 
       4. upbeat 
       5. upload 

94 The use of vocabulary 1.1.3 Understanding What do you ______as the main issues affecting the situation? 
       1. receive 
       2. deceive 
       3. believe      
       4. achieve 
       5. perceive 
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95 The use of vocabulary 1.1.3 Understanding Your husband was a bit out of control at the party, to______. 
       1. get over it 
       2. seal your lips 
       3. get cold feet 
       4. put it mildly 

5. beat around the bush 

96 The use of vocabulary 1.1.3 Understanding There are more_______________than last year. 
       1. unemploys 
       2. unemployed 
       3. unemployee 
       4. unemployment 
       5. unemployments 

97 The use of vocabulary 1.1.3 Understanding I’m looking forward to meeting your new boss. You have been 
__________ his praises ever since you arrived. 
       1. calling 
       2. singing  
       3. crying 
       4. telling 
       5. shouting 
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98 The use of vocabulary 1.1.3 Understanding Sources in France suggested that further______________would 
be needed before they would agree to a deal. 

1. consolation 
       2. contractions 
       3. contortions 
       4. concessions 
       5. conservation  

99 The use of vocabulary 1.1.3 Understanding Zeus was a (an) ___________character from Greek mythology. 
1. obscure  

       2. legendary 
       3. infamous  
       4. recondite 

    5. venerate 
100 The use of vocabulary 2.1.1 Applying  

   “A great man is always willing to be little” 

by: Ralph Waldo Emerson 
 

What does ‘little’ mean? 
1. miniature 

       2. humble 
       3. petite 
       4. diminutive 
       5. tiny 
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101 The use of vocabulary 2.1.1 Applying Your plan looks good. I hope it will really work. It is time to 
implement it and see if it is as brilliant as you claim. The word 
“implement” has the same meaning as_______. 

1. put off 
2. take apart  
3. consider 
4. carry out 
5. change 

102 The use of vocabulary 2.1.1 Applying Amy was feeling low. Every business she tried lost money or 
made only pennies a day. Her newest idea was selling 
chocolate covered baby shoes. She was convinced that it  
would be a lucrative business. Her friends tried to warn her 
that it was not a certain road to riches. The word “lucrative” 
means__________. 

1. helping young feet to grow correctly  
2. tasting great with vanilla ice cream  
3. bringing in a lot of money, or profit 
4. showing no careful thought 
5. supporting budget 

 

 

 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 176 

103 The use of vocabulary 2.1.1 Applying No matter where you go, the Internet is following you. Almost 
every portable device is being made with an Internet connection. 
Most new TVs and many other appliances come with Internet 
connections as well. The Internet is truly ubiquitous. If something is  
ubiquitous, _______________.  

1. it is difficult to access 
2. it costs too much money 
3. it is inconvenient 
4. it is dangerous   
5. it is everywhere 

104 The use of vocabulary 2.1.1 Applying (104-105) 
When we were learning to read, most of us learned to sound 
out words by syllables in order to pronounce them. Syllables 
are parts of words that carry separate sounds, though those 
sounds may be comprised of several letters. Every syllable must 
have a vowel sound. That vowel sound may be made up of 
more than one vowel letter. For instance, in the word 
“arraignment”, the a and i together make the long a sound. The 
g is silent. Breaking words into syllables is one of the best 
methods to divide and conquer longer words.  
Based on the context of this passage, what is the best synonym for 
the word “comprised”?  

1. excluded  
2. computed 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 177 

       3. produced 
4. composed 
5. demolished  

105 The use of vocabulary 2.1.1 Applying Based on the context of this passage, what is the best synonym for 
the word “methods”? 

1. mediums  
2. markers  
3. caveats  
4. strategies 
5. aims 

106 The use of vocabulary 1.3.1 Applying (106-111) 
It is quite _______(106)_______ that we watch television to 
learn about current events. We are drawn to stories presented 
to us by attractive, _______(107)_______ people whose 
sophistication gives _______(108)_______ to the remarks they 
make about a wide range of subjects. Critics say television 
reporting is ordinary and _______(109)_______ offering little 
more than a mindless _______(110)_______  of unimportant 
facts disguised as news. Proponents of news programs say that 
reporters offer _______(111)_______ and insightful accounts of 
world events that enhance our understanding of the events that 
shape our lives.  
       1. evident  
       2. obscure 
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       3. indistinct 
       4. opportune  
       5. ambiguous 

107 The use of vocabulary 1.3.1 Applying 1. urbane  
2. aggressive 

       3. primitive  
4. depressed  
5. pessimistic 

108 The use of vocabulary 1.3.1 Applying 1. complacency  
2. dissonance  
3. diffidence 
4. credence  

       5. denial 

109 The use of vocabulary 1.3.1 Applying 1. outstanding  
2. exceptional  
3. admirable  
4. uninspired  
5. creative 

110 The use of vocabulary 1.3.1 Applying 1. recapitulation 
2. consideration 
3. preparation   
4. complexion 
5. repetition 
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111 The use of vocabulary 1.3.1 Applying 1. incompetent 
2. monotonous  
3. unclear  
4. incisive 
5. simple 

112 The use of vocabulary 4.2.1 Applying (112-116) 
The protection of (112)________human rights is a/an (113)________ 
necessity for the fullest development of an individual. If the 
(114)________bills called ‘Protection of women from sexual 
Harassment at workplace bill, 2010’ and ‘Protection of children 
from sexual (115)________bill, 2010’ materialize into laws, they 
can go a long way in the protection of Human Rights of women 
and children from abuse. In addition, the various movements by 
groups of people by way of voluntary organizations offer a ray 
of hope towards individual empowerment leading to a 
(116)________development of our nation. 

1. complex   
2. essential 
3. marginal   
4. basic 
5. complicated   

113 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. provisional   
2. unconditional 
3. absolute   
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4. total 
5. conclusive 

114 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. passed    
2. coming 
3. cancelled   
4. recent 
5. proposed 

115 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. defense   
2. offence 
3. abolition   
4. crime 
5. abuse 

116 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. effective   
2. whole 
3. total    
4. marginal 
5. holistic 

117 The use of vocabulary 4.2.1 Applying (117-121) 
Illiterate and weak-minded people all over the world often are  
(117)________ to superstitions. Their lives are ruled by them and 
they base their actions on the various  superstitious (118)________. 
Superstitious people can be called backward. They tend to interpret 
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Every (119)________ irrationally. They (120)________ a happening 
illogically and guide their actions on the basis of these beliefs. 
Although most people know that superstitions are based on 
(121)________ and are nowhere close to the truth, but quite a 
few people are still guided by superstitions. 

1. plunderer     
2. preys     
3. hunter     
4. predator    
5. magician 

118 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. laws    
2. customs    
3. beliefs   
4. thoughts   
5. rules 

119 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. legendary 
2. imagination  
3. invention   
4. discovery   
5. phenomenon 
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120 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. assist    
2. assess  
3. expect 
4. support   
5. manipulate 

121 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. imagination    
2. delusion    
3. empathy    
4. reasons   
5. logic 

122 The use of vocabulary 4.2.1 Applying (122-126) 
Raju was orphaned at a very early age. He lost couple of his 
parents because his family was too poor to (122) _______ any 
treatment. He was deeply affected by this. He decided to work 
hard and stand on his own feet. Along with his studies he worked 
part-time in a restaurant and earned enough money in order 
to (123) _______ his studies. Being a (124) _______ student, he 
earned scholarships and later managed to get admission in a 
good medical college. He is now a (125) _______ doctor and 
helps poor patients for penny. This shows that one can survive 
every adverse condition.(126) _______ and hard work lead to 
success in life. 
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    1. affect 
2. afford    
3. effort 
4. effect  
5. efface  

123 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. be done    
2. practice   
3. follow   
4. proceed   
5. persuade 

124 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. indolent 
2. deficient 
3. brilliant 
4. destinct 
5. significant 

125 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. recognize    
2. known   
3. respected   
4. worth   
5. immoral 
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126 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. Determination 
2. Donation  
3. Destruction      
4. Decoration  
5. Definition  

127 The use of vocabulary 4.2.1 Applying (127-131) 
Autonomous Building 
Buildings are central to our everyday activities, but they also 
(127) ______ considerable energy. Cities like Singapore are 
looking to change this with (128) ______ IoT-powered cooling 
systems. These devices (129) _________ heating, cooling, and 
energy usage levels based on the activity of each room, (130) 
________ to 32 percent on HVAC costs. Similarly, Seattle uses 
smart analytics systems (131) _______ emissions for 45 percent 
of their city buildings. 

1. ruin         
2. renew      
3. generate   
4. destroy      
5. consume   

128 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. modern      
2. trendy        
3. innovative      

https://www.iotforall.com/iot-smart-energy-digital-buildings/
https://www.iotforall.com/future-hvac-ai-iot/
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4. uncreative   
5. renovative   

129 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. realize         
2. socialize      
3. optimize     
4. generalize   
5. compromise   

130 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. backing up  
2. saving up 
3. taking up     
4. ending up  
5. keeping up 

131 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. to enhance  
2. to generate 
3. to produce 
4. to reduce       
5. to cause 
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132 The use of vocabulary 4.2.1 Applying (132-136) 
Everyone needs quality sleep every single night, but lifestyle 
choices and (132)______ make sleep disorders more common 
than good sleep. This poor sleeping pattern has serious 
(133)______ on our health, and the first thing we notice is 
unhealthy weight gain or weight loss, low concentration, and 
mood swings. If you have sleeping (134)______ almost every 
day and this lack of sleep is affecting your day-to-day routine, 
then you may be (135)______ from one of the many (and most 
common) sleep disorders. You will be surprised to know that 
there are many more sleep disorders than just insomnia and 
sleep apnea. There are various  sleep disorders and their 
symptoms  You should take proper treatment before they take 
a (136) ______  on your life. 

1. healthy 
2. hurdles 
3. incomes 
4. interesting 
5. behavior 

133 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. experimentations  
2. investigations   
3. repercussions  
4. collocations   
5. resolutions   
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134 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. rear   
2. dismay  
3. comfort 
4. trouble   
5. mutilation  

135 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. get pain 
2. suffering  
3. wounding 
4. unhappy 
5. unhealthy 

136 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. abjection 
2. dream  
3. barge  
4. toll   
5. point 

137 The use of vocabulary 4.2.1 Applying (137-141) 
How Forest Fires Start 
Forest fires always start by one of two ways - naturally caused 
or human caused. Natural fires are generally started by 
(137)__________, with a very small percentage started by 
spontaneous (138)_________ of dry fuel such as sawdust and 
leaves. On the other hand, human-caused fires can be due to 
any number of reasons. Some classifications include smoking, 
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recreation, equipment, and (139)__________. Human-caused 
fires constitute the greater percentage of forest fires in our 
forests, but natural fires constitute the great majority of the 
total area burned. This is because human-caused fires are 
usually (140)___________ early in their duration, and therefore 
they are usually contained easily. Natural fires, on the other 
hand, can burn for hours before being detected by firefighting 
(141)__________. 

 1. hunting 
 2. smoking  
 3. lightning   
 4. conserving   
 5. blowing   

138 The use of vocabulary 4.2.1 Applying         1. sublimation 
        2. condensation  
        3. evaporation   
        4. explosion   
        5. combustion 

139 The use of vocabulary 4.2.1 Applying         1. miscellaneous  
        2. advantageous  
        3. mountainous  
        4. obvious  
        5. poisonous  
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140 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. used  
2. founded  
3. arrested  
4. detected 
5. announced  

141 The use of vocabulary 4.2.1 Applying 1. communities 
2. authorities 
3. securities  
4. facilities   
5. cavities  

142 Reading non-text  1.1.3 Analyzing   
 
 
 
 
Who follows the instruction correctly? 
       1. Katherine enjoys lying down on the cover after soaking. 
       2. Jamies always zips some wine during using the Hot Tub. 
       3. John who is very healthy spends half an hour to soak in  
           the Hot Tub. 
       4. Bob who has high blood pressure takes a medicine  
          before using the Hot Tub. 
       5. Mary, a 70-year-old woman, asks her doctor for advice  
          before using the Hot Tub. 
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143 Reading non-text  1.1.3 Understanding  
 
 
 
 
What can be inferred from the comic strip? 

1. The boss really likes Thornapple. 
2. Thornapple adores his boss’s reaction. 
3. Thornapple doesn’t like his boss. 
4. The boss seems to be self-admired. 
5. Thornapple is humorous. 

144 Reading non-text  1.1.3 Analyzing  
 
 
 
 
 
Why is a husband stunned when his wife says? 
  1. Because his wife doesn’t understand him.  
  2. Because his wife rarely listens to him too.  
  3. Because he comes home and sees his wife. 
  4. Because his wife cares about him. 
  5. Because his wife stays at home. 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 191 

145 Reading non-text  1.1.3 Analyzing  
 
 
 
 
Why does a banker look confused with a man? 
    1. Because a man comes to the bank so late. 
    2. Because a man wants to go cruising. 
    3. Because he wants to give a man some suggestions. 
    4. Because a banker can give a man just a small  
             amount of loans. 
    5. Because a man says something nonsense and  
             unrelated to his job.     

146 Reading non-text  1.1.3 Understanding  
 
 
 
 
Which statement is NOT TRUE? 
       1. This ticket is for any station in London. 
       2. The ticket is for a single journey only. 
       3. The ticket is for trains to Oxford. 
       4. The ticket is for standard class. 
       5. This ticket is for the 22nd July. 
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147 Reading non-text  1.1.3 Understanding  
 
 
 
 
 
According to the Nutrition Facts, what taste of popcorn should 
be like?  
  1. sweet 
  2. bitter 
  3. spicy  
  4. sour 
  5. salty  

148 Reading non-text  1.1.3 Understanding (148-150) 
 
 
 
 
Which occupation will grow the most from 2010 to 2020? 
         1. Biomedical engineers   
        2. Dental hygienists  
        3. Home health aides 
        4. Health educators  
        5. Carpenters 
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149 Reading non-text  1.1.3 Understanding What is NOT TRUE about dental hygienists?   
         1. It requires an associate degree. 
         2. In 2010, there were 250,000 dental hygienists.  
         3. From 2010 to 2020, this job will grow by 37%.  
         4. There will be 68 more dental hygienists in 2010. 
         5. In 2020, there will be 68,000 more dental hygienists  
             than in 2010. 

150 Reading non-text  1.1.3 Understanding According to the information, we can infer that __________. 
 1. the average of the growth of biomedical engineers is  
             lower than the health educators 
 2. jobs which are related to health will be needed most  
             in 2020 
 3. the tendency of job employment in 2010 and 2020 is  
             not different 
 4. all occupations require postsecondary education or  
             training 
 5. carpenters will not be important in 2020 

151 Reading non-text  1.1.3 Understanding (151-153) 
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What is the graph about?  
      1. A survey of working parents’ routine 
      2. A survey how working parents spend their free time 
      3. A survey how working parents spend their time with children  
      4. A survey of parents’ activities in families  
      5. A survey of parents’ time used on working 

152 Reading non-text  1.1.3 Understanding Which activity do these people spend the least time doing?  
     1. Taking care of family members  
     2. Chilling out with friends 
     3. Having a small parties  
     4. Doing routine chores  
     5. Relaxing 

153 Reading poem 1.1.3 Understanding Which statement is TRUE?  
     1. Working parents spend more time on eating and  
             drinking than other activities  
     2. Working parents spend more time on working than  
             other activities 
     3. Working parents spend as much time working as other  
            activities  
     4. Working parents spend less time on working than sleeping  
     5. Working parents spend less time on leisure and sports 

 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 195 

I know it hasn't been long since I last saw you my dear, 
But to me it feels as long as five hundred year. 
I miss you to the point I am loosing all sanity, 
There has to be an end to all this calamity. 
 I think of you every second and every breath, 
For you I would stare even into the face of death. 

 To kiss your lips is to taste the sweetness of love, 
And it brings forth feelings from the heavens above. 

To look into your eyes is to gaze into the sky, 
So beautiful with the stars and the heavens inside. 

To see your smile is to see the divine, 
This poem is for you, sweet love of mine. 
Jason Roop 

154 Reading poem 1.1.4 Applying (154-156) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From poem above, what is the closet meaning of “calamity”? 

1. harshness  
2. disaster  
3. violence  
4. danger  
5. fear   

155 Reading poem 1.1.4 Analyzing What does the text emphasize? 
       1. The author knows that love can make people blind. 
       2. The author is very much in love with his sweetheart. 
       3. The author feels that love is unavoidable. 
       4. The author feels sad after he lost his love. 
       5. The author knows that love is everywhere. 



แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษแบบเข้ม  ปีการศกึษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6   หน้า 196 

   The new Futura 320 Laser Printer is here! It has a 
high-speed processor for quick processing of documents with 
complex visuals. It delivers 30 clear, crisp copies per minute. 
It is compatible with both Windows and Apple operating 
systems. It comes with a 700-sheet paper tray, and can take 
three more trays for a maximum paper capacity of 2,300 
sheets for much faster paper reloading. The new Futura 320 
Laser Printer—for speedy, high-quality printing you can 
always trust! 

156 Reading poem 1.1.4 Analyzing What is the most appropriate title for this poem? 
        1. Sanity Losing. 
        2. The Power of the Dark Side 
        3. Love and Heaven 
        4. My Eternal Love 
        5. Tie Me with Love 

157 Reading advertisements 4.1.1 Understanding (157-159) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
What does the text emphasize? 
       1. The availability of the new Futura 320 Laser Printer       
         2. The size of the new Futura 320 Laser Printer       
       3. The cost of the new Futura 320 Laser Printer       
       4. The speed of the new Futura 320 Laser Printer       
       5. The complex visuals of the new Futura 320 Laser Printer       
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VANGUARDIA TIMES 
348 Full Circle Building, 2009 Main Avenue, Houston, TX 
October 6, 2019 
From: Peter Gould   Editor in Chief 
To:   Lorna Nelson     Chief Copyeditor 
Subject: Book review from Italian correspondent for editing 
Here is the book review done by Mr. Servo, our correspondent in 
Rome. The manuscript needs a complete rewrite. It is not very well 
organized and the grammar is problematic. Ms. Andrey, our new 
associate editor, said she had found major errors of fact. Please give 
me the rewritten manuscript by 5:00 p.m. today. Thanks! 
Peter Gould 

158 Reading advertisements 4.1.1 Understanding How many sheets of paper can the printer tray hold up?  
        1. About 30 
         2. Less than 320 
         3. Approximately 700  
         4. At most 2,300  
        5. More than 2,300 

159 Reading advertisements 4.1.1 Understanding Which of the following printing jobs would be best used by the 
Futura 320 Laser Printer? 
       1. A book containing text entirely 
       2. A company’s financial statement 
       3. Handwritten letters for reproduction 
       4. A stack of paperwork with heavy visuals  
       5. Colorful advertising billboards 

160 Reading letters 4.1.1 Understanding (160-161) 
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Ms. Joanna Wallace 
Chief Finance Officer 
Cooper Trading Corp. 
I am pleased to recommend Mr. Alfred Engels for the position of 
apprentice trader. Mr. Engels was my student in Marketing at the 
University of Missouri. He excelled not only in academics but also 
in leadership, particularly as student council chairman. He was a 
member of the College Honors Society.   
Mr. Engels has strong persuasive skills and a very positive work 
outlook--qualities that should make him a valuable member of 
your organization.  
With my best wishes 
Charles B. Kettering 

From the text, who had to do this job?  
     1. Mr. Servo  
     2. Peter Gould 
     3. Ms. Andrey 
     4. Lorna Nelson 
     5. Lorna Nelson and Mr. Servo 

161 Reading letters 4.1.1 Understanding What needed to be done? 
    1. To have material totally redone 
    2. To have some facts checked 
    3. To have some details explained 
    4. To have material replaced   
    5. To have errors found 

162 Reading letters 4.1.1 Understanding (162-163) 
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APV Marketing, Chicago’s leading manufacturer of state-of-the-art photographic equipment and 
supplies,  is looking for a qualified professional for the following position: 
MARKETING ASSISTANT 
Responsibilities: 
> Assist in conceptualizing marketing campaigns 
> Provide inputs to the company’s marketing plans, programs, and activities 
> Monitor the marketing performance of the company’s products in its various markets and outlets. 
Requirements: 
> Must have excellent marketing and communication skills 
> Must have a college degree in Business, Economics, or Marketing Management 
> Must have at least three years’ work experience in a comparable marketing organization 
> Must be forward-looking and innovative 
We offer competitive salary, bonuses, incentives, car plan, and health insurance. 
Applicants may submit their résumé with ID photo to: 

APV Marketing Corp. Personnel Department 
Room 504 Alpha Towers 11th Street, Chicago, IL 60446 

What is not mentioned as a strength of Alfred Engels? 
          1. Trading experience 
          2. Good at learning 
          3. Leadership exposure 
          4. Persuasiveness 
          5. Student council chairman 

163 Reading letters 4.1.1 Analyzing What is not mentioned as a strength of Alfred Engels? 
          1. Trading experience 
          2. Good at learning 
          3. Leadership exposure 
          4. Persuasiveness 
          5. Student council chairman 

164 Reading advertisements 4.1.1 Analyzing (164-166) 
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What kind of business is APV Marketing Corp? 
     1. Publishing 
     2. Banking 
     3. Manufacturing 
     4. Shipping 
     5. Photographing  

165 Reading advertisements 4.1.1 Understanding Which qualification is not required for this position?     
      1. Residence in Chicago          
      2. Good communication skills 
      3. A Business degree 
      4. Experience in marketing 
      5. Ability to organize the marketing plan 

166 Reading advertisements 4.1.1 Analyzing Which one is qualified for this position?     
      1. Por has just graduated with Marketing Management Degree.          
      2. Mod got a Bachelor Degree in Business and had one  
            year experience. 
      3. Sak had a college degree in Business and has taught in  
              Vocational College for 3 years. 
      4. Joy graduated with Economics degree, Innovative  
             without any experience.  

5. Alex had got Marketing Management degree, 4 years’  
   work experiences, innovative and good command of  
   communicative skills. 
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167 Reading articles 4.2.1 Analyzing (167-168) 
 
 
 
 
 
 
 
The closest meaning of the word “sternly” is____________. 

1. seriously 
2. flexibly 
3. cheerful 
4. kindly 

         5. gently 
168 Reading articles 4.2.1 Evaluation What is the tone of a story?  

1. funny 
2. tragic 
3. serious 
4. sarcastic 
5. sympathetic 

169 Reading articles 3.1.1 Analyzing Satellite, launched into space, provides many benefits to 
scientist and human. Some can take pictures of the earth and 
help meteorologists predict weather and track hurricanes. 
Others send back information of other planets, black holes, 
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faraway stars that lead to a clearer understanding of our galaxies 
and the universe. Moreover, satellite can be used for communication, 
such as beaming TV signals and phone calls or helping figure 
the exact location by using the Global Positioning System (GPS) 
What is the best title of the passage? 
 1. Satellite System 
 2. Benefits of Satellite 
 3. How to Use Information of Satellite 
 4. Concepts about the Type of Satellite 
 5. Predicting the Weather by Satellite 

170 Reading articles 3.1.1 Analyzing Parents can teach children a great deal about how to live their lives. 
They are usually eager to pass on their values and experiences to 
their children. However, they sometimes forget that children’s 
interests are not similar to them and the kids have to find their 
own way to what they believe in. 
What is the conclusion of the passage? 
 1. Each child has different paths of living. 
 2. Different generations need different ways of thinking. 
 3. We have many teachers in our lives. Parents are the  
             valuable one. 
 4. Parents should let the children choose their own way  
            to live their lives. 
 5. As parents can’t keep up with the rapid social change,  
            they aren’t always right. 
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171 Reading articles 3.1.1 Analyzing The importance of an agricultural research center cannot be 
underestimated. Farmers will gain much knowledge from center. 
With the knowledge, they will know how to reduce costs of 
production, discover more effective ways of farming and build 
stronger networks to do the business. This is good for the 
country’s economy and food situation as no country can survive 
without the adequate food. 
What is the conclusion of the passage? 

1. Food prices will be reduced because of farmers’ network. 
2. The research center should be established as soon as possible. 
3. The government will have food problem if having problems  

             with farmers. 
4. The agriculture researcher center can directly help businessmen  

            in the country. 
5. Supporting agricultural research center could help improve 
   both people’s lives and the country. 

172 Reading articles 2.1.1 Evaluation (172-173) 
The weather is important to human as the water does to fish. 
We then have seen that human have done many activities linked 
to weather. Men see the weather differently according to the 
circumstance. When ancient men faced the cruel weather or 
natural disasters, they were forced to believe these were caused 
by gods. They desperately wished to have the better condition 
to live by inventing numberless rituals and sacrifices such as 
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dancing to persuade gods to offer better weather or to control 
the weather. Those did not certainly work but they provided the 
lively time.   
What is the purpose of the passage? 
 1. To criticize the ancient men to create the unscientific activities. 
 2. To inform the way to invent rituals in order to control  
             the weather. 
 3. To disapprove of the way the ancient did in order to  
             live in the better weather. 
 4. To demonstrate the old beliefs and activities of the  
              ancient when facing bad weather. 
          5. To impress the reader the way to do lively activities in  
               order to have the better weather. 

173 Reading articles 2.1.1 Evaluation What is the tone of the passage? 
 1. disbelieving and doubtful 
 2. interesting and astonishing 
 3. scornful but objective 
 4. disapproving but admiring 
 5. cynical and outraged   

174 Reading articles 1.1.4 Evaluation (174-175) 
Umbrellas might have feet, invisible little feet. How else can we 
explain the fact that those are escaping or stealing away from 
the spots where we are sure we put them? Where there is a 
crack of thunder and the sky unleashes a flood, we try to reach 
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for an umbrella. However, we only can find an empty space. 
Where did it disappear to? It might walk away with the invisible 
feet when we don’t notice or perhaps it is next to the 
sunglasses, which,   in case you didn’t know, have wings. 
What is the purpose of the passage? 
         1. To clarify readers about umbrellas and sunglasses. 
         2. To analyze the way that umbrellas and sunglasses work 
         3. To inform that some of the umbrellas and sunglasses  
             can disappear. 
         4. To persuade readers to be more careful about where  
             to keep umbrellas. 
         5. To amuse readers by poking fun at people who usually  
            forget where they keep. 

175 Reading articles 1.1.4 Evaluation What is the tone of this passage? 
 1. playful and humorous 
 2. surprising and grateful 
 3. objective and informative 
 4. factual and tense 
 5. joyful and supportive 

176 Reading articles 3.1.1 Analyzing (176-177) 
Finding a good job requires a great deal of work. Job seekers 
should tell as many people as possible that they are available 
for the employment. For example, they can inform college 
career placement officers and call employment agencies. They 
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can also send the resumes to possible employers in addition, 
they can read the job description ads in newspapers. All of these 
efforts usually require a fair amount of time. Remember that a 
good job is worth all the work that goes into finding it. 
What is the best title of the passage? 
 1. Job Seeker 
 2. Job Requirement 
 3. Finding a Good Job 
 4. Hardworking Job Seeker 
 5. The Available Employment 

177 Reading articles 3.1.1 Understanding What is the main idea of the passage? 
 1. Good job is waiting for the one who wants it. 
 2. Finding a good job requires a great deal of work. 
 3. Job seekers should tell many people as possible. 
 4. There are many job requirements in every good job. 
 5. Job seekers should send a lot of resumes to the  
            possible employers. 

178 Reading articles 3.1.1 Understanding (178-180) 
Most parents do not realize how many poisonous substances 
they use in their homes.  If you have small children in your 
house, you should be careful and make sure that they do not 
poison themselves. First, put the toxic cleaning supplies in the 
locked cabinet. Second, make sure that all medicines are 
stored in that proper place where your children cannot reach 
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it. Finally, explain the dangers of medicines and cleaning 
supplies to them. Above all, do not take pills in front of kids 
unless you want them to imitate the behavior and poison 
themselves.  
What does “they” refer to? 
 1. Medicines 
 2. Their homes 
 3. Small children 
 4. Most parents 
 5. Poisonous substances 

179 Reading articles 3.1.1 Understanding What does “that proper place” refer to? 
 1. Their homes 
 2. Your house 
 3. Cleaning supplies 
 4. The locked cabinet 
 5. All medicines 

180 Reading articles 3.1.1 Understanding What does “the behavior” refer to? 
 1. Taking pills 
 2. Cleaning supplies 
 3. Poisoning themselves 
 4. Encouraging them to imitate 
 5. Explaining the dangerous medicines 
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181 Reading articles 3.1.1 Understanding (181-182) 
Tailgating another vehicle is unsafe and illegal. Many rear-end 
collisions are caused by drivers following too close to the 
vehicle in front of them. The rules state ………………………… 
Tailgating another vehicle is unsafe because:  

1. All rear end collisions are caused by drivers following  
  too close to the vehicle in front.  

2. It may not allow sufficient time and space to stop and  
  avoid a collision.  

3. It follows the road rules. 
          4. It is a safety practice.  
          5.  It breaks all the vehicles’ mechanical system.  

182 Reading articles 3.1.1 Understanding “More distance is needed to safely stop in rain or poor visibility.”  
 We can infer from this that:  

1. People drive faster in rain and poor visibility.  
2. The writer is merely calculating on the safe side.  
3. Braking can be done immediately in rain and poor  
   visibility.  

4. The road rules state that this should be so. 
          5. The driver who has more experiences can drive either  
             in rain or poor invisible. 
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183 Reading fables 1.1.4 Understanding (183-184) 
A hare was very popular with the other beasts who all claimed 
to be her friend, but one day she heard the hounds approaching 
and hoped to escape them with …………….  
The hare was confident she would find a friend to help for all 
the following reasons except:  

1. She knew she was popular.  
2. She had a wide range of friends.  
3. She assumed friends were there to help. 
4. Most of her friends were big and strong. 
5. Her friends had promised help whenever she needed it. 

184 Reading fables 1.1.4 Evaluation A suitable moral from this story is__________ 
  1. A friend in need is a friend indeed. 
  2. Never rely on your friends in a time of crisis.  
  3. Popularity does not mean friendship.  
         4. Friendship does not exist among animals.  
         5. In a time of crisis you cannot discover who your true  
            friends are. 

185 Reading articles 3.1.1 Understanding (185-189) 
One mystery about how elephants communicate with each other 
seems to be solved. Researchers say that elephants may use a 
variety of movement and gestures to communicate with one 
another. To a normal observer,………………………….. 
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What does the passage mainly discuss? 
 1. How scientists classify elephants 
 2. The ways elephants communicate 
 3. The ways to communicate with animals 
 4. How to understand the nature of elephants 
 5. Scientists can solve a mystery about elephants 

186 Reading articles 3.1.1 Understanding Which word is closest meaning to “rumbling”? 
 1. vibrating 
 2. moaning 
 3. laughing 
 4. moving 
 5. complaining 

187 Reading articles 3.1.1 Evaluation Which word is closest meaning to “rumbling”? 
 1. vibrating 
 2. moaning 
 3. laughing 
 4. moving 
 5. complaining 

188 Reading articles 3.1.1 Understanding According to the passage, which of the following is not true? 
 1. Normal observers may not understand elephant’s gestures. 
 2. Nine types of elephant’s gestures were classified by  
             the scientist. 
 3. Scientists create a system that enables to interpret  
            elephant’s gestures. 
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 4. Scientists can decode the signals from elephants  
             when they hear their footsteps. 
 5. Elephants always show some signals or gestures in order  
             to communicate with others. 

189 Reading articles 3.1.1 Analyzing What can be inferred from this passage? 
 1. Elephants can speak many languages. 
 2. Elephants can play instruments in the music concerts. 
 3. It is hard for scientists to identify elephant’s languages. 
         4. Elephants communicate with each other by making  
            sounds and gesture. 
 5. Normal observers can communicate with elephants  
            by imitating their gesture. 

190 Reading articles 3.1.1 Understanding (190-193) 
Stainless steel, the metal of the modern word, is an eco-friendly 
material, produced from 100% recycled steel. Among its 
outstanding physical properties, it features ………….. 
From the passage, ‘Passive Film’ ____________________ . 
 1. carries eco- friendly property 
 2. makes stainless steel long-lasting 
 3. is purely derived from 100% recycled steel 
 4. is the product from nano-technology used to  
            strengthen the steel 
 5. helps protect the invisible damaged or scratched  
             surface of stainless steel 
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191 Reading articles 3.1.1 Understanding Stainless steel is considered a perfect solution for a better 
quality of life because ___________ .  

1. it has high natural anti-bacterial quality. 
2. it has been used in various important industries. 
3. it is safe, hygienic while requiring minimum care. 
4. it has become a major material for food and  

             household utensil 
5. it reduces time in producing pharmaceuticals and  

             medical equipment 

192 Reading articles 3.1.1 Evaluation What tone of writing is the end of this passage? 
 1. intimidating 
 2. satisfying 
 3. provoking 
 4. convincing 
 5. ignoring 
 

193 Reading articles 3.1.1 Understanding What is the author’s prediction about stainless steel? 
 1. It will remain its place as the metal of the modern world. 
 2. Its price in the market will rocket to top within a decade. 
 3. It will gradually lose its popularity owing to its  
            expensive price. 
 4. It will finally take nickel and molybdenum’s place in food industry. 
 5. It will be widely accepted among projects in which  
            environment is in concern. 
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194 Reading long articles 3.1.1 Understanding (194-198) 
1 Many of us believe that a person’s mind becomes less 
active as he grows older. But this is not true, according to Dr. 
Lissy F. Jarvik, professor ………………………………………… 
What happens when people grow older? 
 1. They think more slowly.  
 2. Their mind become less active. 
 3. They lose their intellectual ability. 
 4. Their reasoning ability is reduced. 
 5. Their reasoning ability is higher than younger person. 

195 Reading long articles 3.1.1 Understanding What is TRUE about the results of Dr. Jarvis’s studies? 
 1. They contradict common belief. 
 2. They support previous studies. 
 3. They reveal a decline in knowledge. 
 4. They show old people suffer from memory loss. 
 5. They show depression cannot be counteracted by counseling. 

196 Reading long articles 3.1.1 Understanding What does “This” (paragraph 2) refer to? 
 1. The damage to intellectual ability 
 2. The accomplishment of mental tasks 
 3. The loss of knowledge and reasoning ability 
 4. The decrease in elderly’s psycho-motor speed 
 5. The knowledge and the reasoning ability 
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197 Reading long articles 3.1.1 Analyzing What is the best title for the passage? 
1. Signs of Senility 
2. Loss of Memory in Old People 
3. Mental Functioning of Aging Persons 
4. Decline in Intellectual Ability 
5. Senility in American Society 

198 Reading long articles 3.1.1 Analyzing What can be concluded from Dr. Jarvik's and others' studies? 
1. Incomplete learning results from "loss of memory" 
2. A person's reasoning ability decreases in middle age. 
3. The ability to remember is the same for both old and young. 
4. A person in his 70s can complete mental tasks as fast  

          as when he was in his 30s. 
5. Psychologists use counselling therapy to help decrease  

           depressed emotional state. 
199 Reading long articles 3.1.1 Understanding (199-200) 

The American Presidential Elections 
The Preliminaries: Long before the elections, potential 

candidates are busy building campaign organizations, raising the 
millions of dollars it takes to wage a national campaign, and 
trying to catch the interest and attention of the public. All this 
leads to the day, perhaps more than a year in advance of the 
election, …………………………………………….. 
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From the passage, the American presidential election _______ . 
1. takes place two times in every four years 
2. is the prototypical models for other democratic countries 
3. allows citizens to vote for their admired candidates twice 
4. consists of four different stages prior to the November election 

         5. begins when candidates appear via media in their attempt to  
            win the voters’ support 

200 Reading long articles 3.1.1 Understanding Which statement is true about the election? 
 1. In November, the voters are bound to vote for some  
             popular electors. 
 2. State electors are chosen from the current representatives  
            in the Congress.  
 3. The number of the electors depends on the number  
             of each state’s inhabitants. 
 4. The US citizens do not vote for their president directly, but  
             for their candidates. 

5. The elector who receives the highest votes will  
   nominate the candidate for the president. 
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